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1. evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` cwiwPwZ 

evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` mgvRKj¨vY gš¿Yvj‡qi Aaxb cÖvPxbZg cÖwZôvb| 1956 mv‡ji ০2 Rvbyqvwi 

cÖwZwôZ হয়ে 2022 mv‡j AvZ©gvbeZvi Kj¨v‡Y 66 eQi AwZµg K‡i‡Q এ দপ্তর| ¯̂vaxbZv c~e©eZ©x mg‡q MwVZ 

cÖvPxb GB এ দপ্তয়রর i‡q‡Q my`xN© BwZnvm| mgvRKj¨vYg~jK Kvh©µ‡gর RvZxq Pvwn`v c~i‡Yi j‡¶¨ 1956 mv‡j 

ZrKvjxb †K› ª̀xq I cÖv‡`wkK miKvi GKwU †iRy¨wjDk‡bi gva¨‡g পররষদ গঠন কয়র। wewfbœ mvgvwRK mgm¨v 

wbim‡b mgvRKj¨vYg~jK Kvh©µg, Aby`vb Kg©m~wP, †¯^”Qv‡mex mgvRKj¨vYg~jK cÖwZôvb‡K mnvqZv, Rwic, M‡elYv 

I g~j¨vqb Kvh©µg cwiPvjbv কয়র থায়ক| RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi kvmbvg‡j 1972 mv‡j 

†iRy¨wjDkb cwieZ©‡bi gva¨‡g G cÖwZôv‡bi bvgKiY Kiv nq evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil`| hy‡×vËi †`‡k 

D™¢~Z wewfbœ mvgvwRK mgm¨v wbim‡bi j‡¶¨ G cÖwZôvb bZzb D‡`¨v‡M KvR K‡i hv‡”Q| †`‡k mgvRKj¨vYg~jK 

Kvh©µ‡gi cwiwa e„w×i mv‡_ mv‡_ cieZ©x‡Z wewfbœ mg‡q G †iRy¨wjDkb ms‡kvab Kiv  n‡q‡Q| 29 GwcÖj, 2019 

রিস্টায়ে gnvb RvZxq msm‡` ÔÔevsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` AvBb-2019ÕÕ cÖYq‡bi gva¨‡g mswewae× 

ms¯’vq cwibZ n‡q‡Q| G AvBb Abyhvqx wewagvjv ˆZwi K‡i cÖkvmwbK gš¿Yvj‡q †cÖiY Kiv n‡q‡Q| Lye kxNªB 

wewagvjv, PvKzwi wewagvjv ও সাাংঠরনক কাঠায় া Aby‡gv`b I cÖÁvc‡bi gva¨‡g evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` 

AvBb-2019 cy‡ivcywi Kvh©Ki n‡e| evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` cwiPvjbv †ev‡W©i eZ©gvb m`m¨ msL¨v 84 

Rb| mgvRKj¨vY gš¿Yvj‡qi `vwqZ¡cÖvß gvbbxq gš¿x cwiPvjbv †ev‡W©i mfvcwZ, gvbbxq cÖwZgš¿x cwiPvjbv †ev‡W©i 

mnmfvcwZ| mgvRKj¨vY gš¿Yvj‡qi mwPe g‡nv`‡qi †bZ…‡Z¡ cwil‡`i wm×všÍ I Kvh©µg ev Í̄evq‡bi Rb¨ 19 m`m¨ 

wewkó GKwU wbe©vnx KwgwU i‡q‡Q| cwil` cwiPvjbv †evW© I wbe©vnx KwgwUi m`m¨ mwP‡ei `vwqZ¡ cvjb K‡ib 

evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡`i wbe©vnx mwPe| cwil‡`i j¶¨ I Kg©m~wP ev¯Íevq‡bi Rb¨ †`‡ki mKj †Rjvq 

Ô†Rjv mgvRKj¨vY KwgwUÕ Ges সকল Dc‡Rjvq ÔDc‡Rjv mgvRKj¨vY KwgwUÕ i‡q‡Q| wZbwU cve©Z¨ †Rjv e¨ZxZ 

†Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi mfvcwZ mswkøó †Rjvi †Rjv cÖkvmK I m`m¨ mwPe †Rjv mgvR‡mev Kvh©vj‡qi 

DccwiPvjK| ivOvgvwU, ev›`ievb I LvMovQwo cve©Z¨ †Rjvmg~‡n mgvRKj¨vY cwil‡`i mfvcwZ mswkøó cve©Z¨ 

†Rjv cwil‡`i †Pqvig¨vb| cve©Z¨ †Rjvmg~‡n †Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi m`m¨ mwPe Ab¨vb¨ †Rjvi b¨vq জেলা 

স ােয়সবা কার্ যালয়ের DccwiPvjK| Dc‡Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi  mfvcwZ mswkøó Dc‡Rjvi Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdmvi I m`m¨ mwPe mswkøó Dc‡Rjvi Dc‡Rjv mgvR‡mev Kg©KZ©v| gvV ch©v‡q cwil‡`i wbR¯̂ †Kvb Kvh©vjq I 

Rbej bv _vKvq mgvR‡mev Awa`dZ‡ii Aaxb †Rjv I Dc‡Rjv mgvR‡mev Kvh©vj‡qi gva¨‡g evsjv‡`k RvZxq 

mgvRKj¨vY cwil‡`i gvV ch©v‡qi Kvh©µg cwiPvjbv I ev¯Íevqb K‡i _v‡K 

1.1 cwil‡`i র শন ও রিশন 

(1) wgkb: hZœkxj, wbivc` I DbœZ mgvR wewbg©vY| 

(2) wfkb: mgv‡Ri cðvrc`Zvi †ÿÎ wPwýZKi‡Yi gva¨‡g wcwQ‡qcov Rb‡Mvwôi mvgvwRK Rxebgvb Dbœqb I 

mgv‡Ri mvwe©K Kj¨vY mvab | 

1.2 cwil‡`i Kvh©vewj  

(K) mgv‡Ri mK‡ji we‡klZ bvix, wkky, AbMÖmi, myweavewÂZ ev Kg myweavcÖvß, ÿz ª̀ RvwZmËv, b„-†Mvôx, 

Amnvq, `ye©j, Aÿg, kvixwiK, gvbwmK, eyw×cÖwZeÜx ev Ab¨wea Kvi‡Y c~Y©v•M ev AvswkK Aÿg, ỳ‡h©v‡M 

wec`vcbœ ev ÿwZMÖ¯Í, b`xfvO‡b wfUvgvwUnxb ÿwZMÖ¯Í ew Í̄evmx, Pv-evMvb kÖwgKmn `vwi ª̀¨mxgvi wb‡P emevmKvix 

Rb‡Mvôx, wb¤œ Av‡qi e¨w³, †Mvôx, †kÖwY ev m¤úª`v‡qi mvwe©K Rxebgvb ev Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b Avw_©K Aby`vb 

cÖ`vb Kiv; 

(L) mgvRKj¨vYg~jK Kv‡h© wb‡qvwRZ ev AvMÖnx e¨w³ ev cÖwZôvb‡K FY, Aby`vb I ¯̂xK…wZ cÖ`vb Kiv; 



 

(M) mgvRKj¨vYg~jK Kg©Kv‡Ûi mwnZ RwoZ cÖwZôv‡bi Kgx©‡`i cÖwkÿY cÖ`vb Kiv;  

(N) mvgvwRK mgm¨v wPwýZKiY, mgm¨vi KviY Ges cÖwZKv‡ii Dcvq wbiƒc‡Y M‡elYv cwiPvjbv Kiv; 

(O) mvgvwRK M‡elYvi Rb¨ †`wk-we‡`wk ¯̂xK…Z I gvbm¤úbœ M‡elYv cÖwZôvb ev wek^we`¨vj‡qi mwnZ   

         Pzw³ m¤úv`b I M‡elYv cwiPvjbvi e¨e¯’v MÖnY Kiv; 

(P)    mgvRKj¨vYg~jK we‡`wk, AvšÍR©vwZK, eûRvwZK, ˆewk̂K ms ’̄v ev cÖwZôvb ev †Mvôxi mwnZ †hvMv‡hvM   

        ’̄vcb Ges nvjbvMv` aviYv, ZË¡, Z_¨, †KŠkj, Kg©cš’v I Dcvq m¤ú‡K© Ávb I Z_¨ msMÖn Ges  

        Af¨šÍixY †cÖÿvc‡U D³ Kvh©vewji cÖ‡qvM‡hvM¨Zv we‡kølY Ges djvdj wbqwgZfv‡e miKvi‡K  

        AewnZ Kiv; 

(Q) RvZxq ch©v‡q mgvRKj¨vYg~jK Kg©Kv‡Û m¤ú„³ mKj e¨w³, †Mvôx ev ms ’̄vi g‡a¨ mgš̂q mvab Kiv; 

(R) `vwi`ª¨ we‡gvPb I mvgvwRK wbivcËv m„wói j‡ÿ¨ wewfbœ mgvRKj¨vYg~jK Kg©m~wP ev cÖKí MÖnY I  

         Aby‡gv`b Kiv; 

(S) mgv‡Ri Am”Qj †ivMx‡`i wPwKrmv mnvqZv cÖ`vb, GZ ỳ‡Ï‡k¨ †ivMxKj¨vY mwgwZ MVb Ges Bnvi  

         Kvh©µg Z`viwK Kiv; 

(T) mgvRKj¨vYg~jK Kg©Kv‡Û Rbm¤ú„³Zv ˆZwii j‡ÿ¨ cÖPvi, cÖPviYv, mfv, mwgwZ, †mwgbvi,  

         wm‡¤úvwRqvg I Kg©kvjvi Av‡qvRb Kiv; 

(U) cwil‡`i Kvh©µ‡gi evwl©K, cÂevwl©K I we‡kl cÖwZ‡e`b cÖKvk Kiv; 

(V) A_©‰bwZK I mvgvwRK b¨vqwePvi cÖwZôvq mnvqK †h †Kv‡bv Dbœqbg~jK Kg©KvÛ MÖnY Kiv; Ges 

(W) evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` AvBb 2019-Gi D‡Ïk¨ c~iYK‡í, cÖ‡qvRbxq Ab¨vb¨     

         Kvh©vewj m¤úv`b Kiv| 

1.3 cwiPvjbv †evW© 

evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` cwiPvjbv †evW© eZ©gv‡b 84 m`m¨ wewkó| 84 R‡bi g‡a¨ 1৫ Rb Awdm 

†eqvivi (m`m¨-c`vwaKvi e‡j), 5 Rb miKvi g‡bvbxZ wewkó bvMwiK Ges 64 †Rjv †_‡K g‡bvbxZ 64 Rb 

wewkó mgvR‡mex| mgvRKj¨vY gš¿Yvj‡qi `vwqZ¡cÖvß gvbbxq gš¿x cwiPvjbv †ev‡W©i mfvcwZ, gvbbxq cÖwZgš¿x 

mnmfvcwZ Ges cwil‡`i wbe©vnx mwPe m`m¨ mwP‡ei `vwqZ¡ cvjb K‡ib| cwiPvjbv †evW© eQ‡i Kgc‡¶ GKevi 

mfv AbywôZ nq| evsjv‡`k RvZxq  mgvRKj¨vY cwil‡`i †Kvb cwiPvjbv †evW© m`m¨ µgvš̂‡q 3wU mfvq Abycw ’̄Z 

_vK‡j Zvi m`m¨c` ¯̂qswµqfv‡e evwZj n‡q hvq Ges Zvi ¯’‡j miKvi Ab¨ m`m¨ AšÍf©y³ K‡i| cwil` cwiPvjbv 

†ev‡W©i †gqv` cÖÁvcb Rvwii ZvwiL n‡Z cieZ©x 3 (wZb) eQi| bZzb cwiPvjbv †evW© MwVZ bv nIqv ch©šÍ c~e©Zb 

m`m¨e„›` Pjgvb cwiPvjbv †evW©mg~‡n Kvh©µg Ae¨nZ _vK‡e g‡g© †M‡RU weÁwß cÖKvk Kiv n‡q‡Q| cÖKvwkZ 

†M‡RU Abyhvqx eZ©gvb cwiPvjbv †ev‡W©i Kvh©µg Ae¨nZ Av‡Q| 



 
 

 (K)   Awdm †eqvivi (†R¨ôZvi µgvbymv‡i bq) 

1. gvbbxq gš¿x, mgvRKj¨vY gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| mfvcwZ 

2. gvbbxq cÖwZgš¿x, mgvRKj¨vY gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv wmwbqi mn-mfvcwZ 

3. mwPe, mgvRKj¨vY gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| m`m¨ 

4. mwPe, A_© wefvM, A_© gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv | m`m¨ 

5. mwPe, cjøx Dbœqb I mgevq wefvM, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| m`m¨ 

6. wefvMxq cÖavb, Av_©-mvgvwRK I AeKvVv‡gv wefvM, cwiKíbv Kwgkb, AvMviMvuI, XvKv| m`m¨ 

7. AwZwi³ mwPe/ hyM¥mwPe (cÖkvmb), mgvRKj¨vY gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| m`m¨ 

8. gnvcwiPvjK, mgvR‡mev Awa`dZi, AvMviMvuI, †ki-B-evsjv bMi, XvKv m`m¨ 

9. gnvcwiPvjK, ¯^v¯’¨ Awa`dZi, gnvLvjx, XvKv m`m¨ 

10. gnvcwiPvjK (cÖkvmb), cÖavbgš¿xi Kvh©vjq, cyivZb msm` feb, †ZRMvuI, XvKv m`m¨ 

11. e¨e ’̄vcbv cwiPvjK, RvZxq cÖwZeÜx Dbœqb dvD‡Ûkb, wgicyi -14, XvKv |             m`m¨ 

12. wbe©vnx cwiPvjK, †kL Rv‡q` web myjZvb Avj-bvwnqvb U«v÷, XvKv |                    m`m¨ 

13. gnvcwiPvjK, GbwRI welqK ey¨‡iv, XvKv |                                                  m`m¨ 

14. †Pqvig¨vb, mgvRKg© wefvM, ivRkvnx wek¦we`¨vjq, ivRkvnx |                             m`m¨ 

15. cwiPvjK, Bbw÷wUDU Ae †mvm¨vj I‡qj‡dqvi GÛ wimvP©, XvKv wek¦we`¨vjq, XvKv m`m¨ 

16 wbe©vnx mwPe, evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil`, XvKv |                          m`m¨ mwPe 

 

(M) g‡bvbxZ m`m¨ 

cwil` cwiPvjbv †ev‡W© †`‡ki mKj †Rjv n‡Z GKRb K‡i cÖL¨vZ mgvRKg©x Av‡Qb hvi g‡a¨ b~¨bZg 20 (wek Rb) gwnjv m`m¨| 

eZ©gvb cwiPvjbv †evW© m`m¨ wn‡m‡e wbqwgZ †Rjv wfwËK cÖL¨vZ mgvRKgx©e„‡›`I bvg I wVKvbv wb¤œiƒc :  

µwgK †Rjvi bvg cÖL¨vZ cyiæl I gwnjv mgvRKg©xi bvg 

XvKv wefvM 

1) XvKv W. †gvt Avãyj KvBq~g j¯‹i, 196/1, kvwšÍevM, XvKv-1217| †dvb bs 01711676735 

2) MvRxcyi Rbve w`jiæev dvqwRqv, evox bs-Gd 226, moK bs-†RvocyKzi  cvo †ivW MÖvg/gnjøv-†RvocyKzi  cvo, 

WvKNi, Dc‡Rjv I †Rjv-MvRxcyi| 

3) gvwbKMÄ Rbve Avdmvi DwÏb miKvi, MÖvg-eo lvBU¨v, †cv: Mocvov, Dc‡Rjv I †Rjv-gvwbKMÄ|  †dvb bs 

01712763070 

4) gyÝxMÄ Rbve  bvRgv †eMg, ga¨ †KvU©MvI, gywÝMÄ †cŠimfv, gywÝMÄ| 

5) biwms`x Rbve †gvt byiæj Avwgb, moK bs 11/G, d¬vU bs-20, evox bs-48. avbgwÛ, XvKv| 

6) bvivqbMÄ Rbve Lv‡j` nvq`vi Lvb KvRj, d¬¨vU-wm-2, UvIqvi mvBW cøvRv, nvDR-28, †ivW-13/G, avbgwÛ, 

XvKv| 

7. dwi`cyi Rbve G.†K.Gg bvwQi DwÏb †PŠayix, G. Avi. wmwU †m›Uvi, †MvqvjPvgU (nvRviZjv), †cv: I †Rjv: 

dwi`cyi| †dvb bs 01684813311, 01919242270 

8. ivRevox Rbve kvgmybœvnvi †Pxayix, †ivW bs-02, evox bs-17/G, IqvW© bs-04, bvnvi gwÄj, †eovWv½v, ivRevox-

7700|  

9. †MvcvjMÄ Rbve gvngy`v †eMg, 225, g‡Wj ¯‹yj †ivW, †cv:, Dc‡Rjv I †Rjv: †MvcvjMÄ| 

10. gv`vixcyi ˆmq`v †iv‡Kqv  † eMg, 7 wg›Uz ‡ivW, igbv, XvKv |†dvb bs  01611638198  



 

µwgK †Rjvi bvg cÖL¨vZ cyiæl I gwnjv mgvRKg©xi bvg 

11. kixqZcyi Rbve Avt iv¾vK mi`vi  exi gyw³‡hv×v, MÖvg-Zyjvmvi, †cv:, Dc‡Rjv I †Rjv: kwiqZcyi| 

12. wK‡kviMÄ Rbve kvqjv Avn‡g` Lvb, c~wY© wfjv, LigcwÆ, wK‡kviMÄ| 

13. UvsMvBj exi gyw³‡hv×v †gvt Avwbmyi ingvb, AvKzi UvKzi cvov (eUZjv), Uv½vBj| 

PÆMÖvg wefvM 

14 PÆMÖvg ˆmq` †gvnv¤§` †gvi‡k`, 338/G† ,gvwgb †ivW †PivMx cvnvo, PÆMÖvg| 

15 K·evRvi Rbve KvwbR dv‡Zgv Avn‡g`, †Rjv cwil` evs‡jv, K·evRvi| 

16 LvMovQwo Rbve weDwU ivbx wÎcyiv, gnvjQwo, †`Iqvbcvov, LvMovQwo m`i, LvMovQwo| 

17 ivsMvgvwU Rbve wPswKD †ivqvRv, `w¶Y Kvwjw›`cyi, ivOvgvwU cve©Z¨ †Rjv| 

18 ev›`ievb Rbve GwgwPs, DRvbxcvov, 5 bs IqvW©, ev›`ievb †cŠimfv, †Rjv- ev›`ievb  

19 Kzwgjøv cvcox emy, 615, SvDZjv, Kzwgjøv| †dvb bs 08164949  

20 eªvþYevoxqv AvjnvR¡ Avj-gvgyb miKvi, mfvcwZ, cÖKí mgš^q cwil`, kni mgvR‡mev Kvh©vjq, eªvþYevoxqv| 

21 Pvu`cyi Wvt ˆmq`v e`iæbœvnvi †PŠayix, 7 bs †÷wWqvg †ivW, Pvu`cyi| 

22 †bvqvLvjx Rbve gLQy`yj  nK, MÖvg-gvBR`x, †bvqvLvjx †cŠimfv, 1bs IqvW©, gvBR‡KvU© 3800, Dc‡Rjv- m`i, 

†Rjv- †bvqvLvjx| 

23 †dbx GW‡fv‡KU Rvnv½xi Avjg bv›Uy, Wi‡gUix feb (2q Zjv), †cŠi cÖv½Y, †dbx †cŠimfv, 63 K‡jR 

†ivW, †dbx-3900| 

24 j²xcyi Rbve †gvt byi DwÏb †Pxayix bqb Gg wc, evÂvbMi (5 bs IqvW©), †cŠimfv, _vbv I †Rjv- j²xcyi| 

ivRkvnx wefvM 

25 ivRkvnx Rbve †gvt †gvRv‡¤§j nK, evox bs 207, Kvw`iMÄ  `woLi‡evbv, WvKNi: ivRkvnx †mbvwbevm, _vbv: 

†evqvwjqv, †Rjv-ivRkvnx| 

26 bIMvu Rbve kvnbvR †eMg, 34 bs e¨vivK, DwKjcvov, bIMvu| 

27 PvucvBbeveMÄ Rbve †gvnvt wmivRyj Bmjvg wgTv, MÖvg-†e‡jcyKzi, †cv: Dc‡Rjv I †Rjv- PvucvBbeveMÄ †dvb bs 

01559792701 

28 bv‡Uvi G¨vW‡fv‡KU †gvt wmivRyj Bmjvg, gnjøv-KvbvBLvjx, _vbv I †Rjv-bv‡Uvi| †dvb bs 01716617117 

29 e¸ov AvjnvR¡ ggZvR DwÏb, KvUbvi cvov, nUywgqv †jb, e¸ov m`i, e¸ov| 

30 RqcyinvU Rbve wbjydv Rûi wjwj, KvDwÝji RqcyinvU †cŠimfv, RqcyinvU| †dvb bs 01716762679 

31 cvebv Rbve Avãyj gwZb Lvb, jvwnoxcvov  †Mvcvjcyi, WvKNi, Dc‡Rjv I †Rjv-cvebv| 

32 wmivRMÄ MvRx G, †K, Gg dRjyj gwZb gy³v, weovj KzwV, wgicyi, wmivRMÄ| 

iscyi wefvM 

33 iscyi Rbve iIkbviv †PŠayix, iv‡eqv bxo, kvjeb, iscyi| 

34 bxjdvgvix Rbve nvwmbv Avn‡g`, †eMg †iv‡Kqv moK, bxjdvgvix m`i, bxjdvgvix| †dvb bs 01724949898 

35 KzwoMÖvg Rbve †ZŠwn`v Bmjvg ¯^cœv, MÖvg-LwjjMÄ evRvi Avi †K †ivW wgjb †U«Wvm©, †cv: LwjjMÄ, Dc‡Rjv- 

m`i, †Rjv-KzwoMÖvg| 

36 MvBevÜv Aa¨vcK gvRnviæj gvbœvb, evwo-g„wËKv, cvov-myLbMi, WvKNi+ Dc‡Rjv- m`i, †Rjv-MvBevÜv| 



 

µwgK †Rjvi bvg cÖL¨vZ cyiæl I gwnjv mgvRKg©xi bvg 

37 jvjgwbinvU G¨Wt bRiæj Bmjvg emywbqv ivRy, mvs-mvcUvbv, Av`k©cvov, jvjgwbinvU| 

38 w`bvRcyi Rbve †gvt kwdKzj Bmjvg, Dckni eøK bs-5, evwo bs wU-10, †cv: I †Rjv-w`bvRcyi  

†dvb bs 017273741611 

39 VvKziMvuI Rbve gvneyeyi ingvb eveyj, mvs-AvkÖgcvov, WvKNi+Dc‡Rjv+†Rjv-VvKziMvuI  

†dvb bs 01717343985 

40 cÂMo Rbve †gvt Avey  †R‡Ki, MÖvg-†WvK‡ivcvov, WvK:, Dc‡Rjv I †Rjv-cÂMo| 

Lyjbv wefvM 

41 Lyjbv †kL †gvt †`‡jvqvi †nv‡mb, 64 †MvqvjLvjx (cwðgcvov) †cv: wR. wc. I-9000, Lvwjkcyi, Lyjbv| 

42 mvZ¶xiv Aa¨vcK KvRx gyn¤§` Awj Djøvn, mewR evMvb, gybwRZcyi, m`i, mvZ¶xiv| 

43 ev‡MinvU Aa¨vcK †gvRvddi  †nv‡mb, cyivZb evRvi, †gBb †ivW, ev‡MinvU| 

44 h‡kvi AvjnvR¡ †gvt bv`yi †nv‡mb wek¦vm, 2217, KvRj wfjv, evwo bs-2217 , kvn  Avãyj Kwig †ivW, LoKx, 

h‡kvi| 

45 wSbvB`n Rbve †gvQvt dvinvbv Bqvmwgb, weRywjqv, ˆkjK~cv, wSbvB`n| 

46 gv¸iv Rbve †gvt iæ¯Íg  Avjx Dc‡Rjv †Pqvig¨vb, 99 Qvqvwe_x †ivW, gv¸iv| 

47 bovBj †Lv›`Kvi †gvnv¤§` gvmy` nvmvb, knx` gywRe moK, bovBj m`i, bovBj| 

48 Kzwóqv G¨vW‡fv‡KU L›`Kvi mvgm Zvwbg (gyw³), 1 bs KvRx bRiæj Bmjvg †ivW, †KvU© cvov, Kzwóqv| 

49 PyqvWv½v gywÝ AvjgMxi nvbœvb, MÖvg-wm‡bgv nj cvov, WvKNi+Dc‡Rjv+†Rjv-PyqvWv½v| 

50 †g‡nicyi Rbve †gvQvt kvwgg Aviv wniv, †evmcvov, †cv: + _vbv +  †Rjv - †g‡nicyi| 

ewikvj wefvM 

51 ewikvj exi †hv×vnZ gyw³‡hv×v G, Gg, wR, Kexi (fyjy), Kvwjevox †ivW (kxZjv †Lvjv), IqvW© bs-19, wmwU 

K‡c©v‡ikb, ewikvj| 

52 †fvjv Rbve dRjyi Kv‡`i gRby, Kvwjbv_ iv‡qi evRvi, †fvjv| 

53 SvjKvwV AvjnvR¡ mi`vi †gvt kvn Avjg, Avjg KzwVi, 25 Wv³vi cwÆ, WvKNi+Dc‡Rjv+†Rjv- SvjKvwV| 

54 wc‡ivRcyi g„Zy¨ RwbZ Kvi‡Y k~b¨ Av‡Q| 

55 cUyqvLvjx KvRx AvjgMxi, `w¶Y meyRevM, †cŠimfv, Dc‡Rjv I †Rjv-cUyqvLvjx| 

56 ei¸bv Wv. gwbRv, _vbv cvov, DwKjcwÆ, WvKNi+Dc‡Rjv+‡Rjv-ei¸bv| 

wm‡jU wefvM 

57 wm‡jU ˆmq`v  †Rey‡bœQv nK, 22. ZvuZxcvov, WvKNi-wm‡jU-3100† ,Rjv-wm‡jU| 

58 nweMÄ Rbve kvnx` DwÏb †PŠayix, MÖvg/gnjøv-kv‡q¯ÍvbMi Av/G, nweMÄ †cŠimfv, 

WvKNi+Dc‡Rjv+†RjvÑnweMÄ| 

59 †gŠjfxevRvi ˆmq` bI‡ki Avjx  †LvKb, 36 kÖxg½j †gŠjfxevRvi |†dvb bs 01712117526 

60 mybvgMÄ Rbve †gvt byiæi ie †PŠayix, 26 DcZ¨Kv, nvQbbMi, mybvgMÄ| 

gqgbwmsn wefvM 

61 gqgbwmsn W. †gvt wmivRyj Bmjvg, wbe©vnx cwiPvjK, MYKj¨vY cwil` (wR‡Kwc),  evwo bs-522, k¤¢yMÄ evRvi, 

gqgbwmsn| 

62 Rvgvjcyi Rbve AÄy g‡bvqviv †eMg, m`©vicvov (cvuP iv¯Ívi †gvo), Rvgvjcyi †cŠimfv, Rvgvjcyi| 



 

µwgK †Rjvi bvg cÖL¨vZ cyiæl I gwnjv mgvRKg©xi bvg 

63 †kicyi Rbve kvgQyb bvnvi Kvgvj, Ligcyi, †gicyi UvDb, †kicyi-21100, †kicyi| 

64 †bÎ‡Kvbv Rbve Gm. Gg. eRjyi Kv‡`i kvnvRvnvb, gmwR` †KvqvU©vi, †gv³vicvov, †bÎ‡KvYv| 

 

(N)   miKvi KZ©…K g‡bvbxZ 8 (AvU) Rb wewkó m`m¨  (†R¨ôZvi µgvbymv‡i bq) 

 1. †kL Kwei †nv‡mb, MÖvg I †cv: Uy½xcvov, _vbv: Uy½xcvov, †Rjv: †MvcvjMÄ|  

 2. Aa¨vcK W. Gm Gg AvZxKzi ingvb, B÷wUDU Ae †m¨vmvj I‡qj‡dqvi GÛ wimvP©, XvKv wek¦we`¨vjq, XvKv| 

 3. Gg wW, GbwRI dvD‡Ûkb gnvLvjx, XvKv| 

 4. mfvcwZ, cÖexY wn‰Zlx msN I Riv weÁvb cÖwZôvb, AvMviMvuI  XvKv| 

 5. Rbve RIqv‡niæj Bmjvg gvgyb, 79 GBP c~e© ivgcyiv , XvKv| 

 6. Rbve dvivn w`ev w`wß, eøK- wm, emyÜiv AvevwmK GjvKv, XvKv-1229 

 7. Rbve Zvwbqv evLZ, mvaviY m¤úvw`Kv, evsjv‡`k gwnjv mwgwZ, 4, bvUK  ¯§iYx, wbD †eBjx †ivW, XvKv| 

 8. Rbve †gvnv¤§` Avigvb evey, cÖwZôvZv †Pqvig¨vb, Wvqv‡ewUK †Rbv‡ij nvmcvZvj, †jvnvMvov, PÆMÖvg| 

 

1.4  wbe©vnx KwgwU 

evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡`i wm×všÍ ev Í̄evqb Ges cwil`‡K civgk© I mycvwik cÖ`v‡bi Rb¨ cwil` m`m¨‡`i ga¨ 

n‡Z eZ©gv‡b 15 m`m¨ wb‡q GKwU wbe©vnx KwgwU i‡q‡Q| wbe©vnx KwgwUi MVb  wbgœiƒc : 

1. mwPe, mgvRKj¨vY gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| mfvcwZ 

2. gnvcwiPvjK, mgvR‡mev Awa`dZi, AvMviMvuI, †ki-B-evsjv bMi, XvKv| m`m¨ 

3. e¨e ’̄vcbv cwiPvjK, RvZxq cÖwZeÜx Dbœqb dvD‡Ûkb, wgicyi -14, XvKv| m`m¨ 

4. gnvcwiPvjK, GbwRI welqK ey¨‡iv, XvKv| m`m¨ 

5. AwZwi³ mwPe/ hyM¥mwPe (cÖkvmb), mgvRKj¨vY gš¿Yvjq evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| m`m¨ 

6. wbe©vnx cwiPvjK, †kL Rv‡q` web myjZvb Avj-bvwnqvb U«v÷, XvKv| m`m¨ 

7. e¨e ’̄vcbv cwiPvjK,  GbwRI dvD‡Ûkb, gnvLvjx, XvKv| m`m¨ 

8. †kL Kwei †nv‡mb, MÖvg I †cv: Uy½xcvov, _vbv: Uy½xcvov, †Rjv: †MvcvjMÄ | m`m¨ 

9. Aa¨vcK W. G Gm Gg AvZxKzi ingvb, mgvRKj¨vY I M‡elYv Bbw÷wUDU, XvKv wek¦we`¨vjq, XvKv| m`m¨ 

10. Rbve Zvwbqv evLZ, mvaviY m¤úvw`Kv, evsjv‡`k gwnjv mwgwZ, 4, bvUK  ¯§ibx, wbD †eBjx †ivW, XvKv| m`m¨ 

11. Rbve RIqv‡niæj Bmjvg gvgyb, 79 GBP c~e © ivgcyiv , XvKv| m`m¨ 

12. Rbve dvivn w`ev w`wß, eøK- wm, emyÜiv AvevwmK GjvKv, XvKv-1229 m`m¨ 

13. ˆmq`v †Rey‡bœQv nK, 22. ZvuZxcvov, WvKNi-wm‡jU-3100, †Rjv-wm‡jU| m`m¨ 

14. mfvcwZ, cÖexY wn‰Zlx msN I Riv weÁvb cÖwZôvb, AvMviMvuI  XvKv| m`m¨  

15. wbe©vnx mwPe, evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil`| m`m¨ mwPe 

 

1.5  wbe©vnx KwgwUi `vwqZ¡ I Kvh©vewj  

(1) wbe©vnx KwgwUi `vwqZ¡ I Kvh©vewj wb¤œiƒc h_v: 

 (K)  cwiPvjbv †evW© KZ…©K Ges AvB‡bi Aaxb M„nxZ mKj wm×všÍ ev¯Íevqb Kiv; 

 (L)  cwiPvjbv †evW©‡K Dnvi Kvh©vewj m~Pviæiƒ‡c m¤úv`‡b mnvqZv cÖ`vb Kiv; 

 (M)   cwiPvjbv †evW© KZ©„K Awc©Z mKj Kvh©vewj m¤úv`b, ÿgZv cÖ‡qvM I `vwqZ¡ cvjb Kiv; 

(2)  AvB‡bi D‡Ïk¨ c~iYK‡í miKvi ev cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î cwiPvjbv †evW© KZ©„K mgq mgq cÖ`Ë mKj `vwqZ¡ 

cvjb Ki‡e| 



 

(3) wbe©vnx KwgwU cwil‡`i cÖkvmwbK Kvh©vewj m¤ú‡K© mgq mgq wbe©vnx mwPe‡K cÖ‡qvRbxq wb‡`©kbv I civgk© 

cÖ`vb Ki‡Z cvi‡e| 

(4) wbe©vnx KwgwU Dnvi ÿgZv cÖ‡qvM I Kvh©vewj m¤úv`‡bi †ÿ‡Î cwiPvjbv †ev‡W©i wbKU `vqx _vK‡e Ges 

cwiPvjbv †evW© KZ©„K mgq mgq wb‡`©kbv AbymiY Ki‡e| 

2. †Rjv mgvRKj¨vY KwgwU 

2.1   †Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi MVb  

†`ke¨vcx mgvRKj¨vYg~jK Kvh©µ‡gi cwiwa e„w×i j‡¶¨ evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` cÖ‡Z¨K †Rjvq GKwU 

K‡i †Rjv mgvRKj¨vY KwgwU MV‡bi আইরন রবধান i‡q‡Q| †Rjv mgvRKj¨vY KwgwU MV‡bi D‡Ïk¨ n‡jv evsjv‡`k 

RvZxq mgvRKj¨vY cwil` AvBb-2019 Gi D‡Ïk¨ c~i‡Y ¯’vbxqfv‡e KvR Kiv| G KwgwU cÖ‡Z¨K †Rjvi miKvwi I 

†emiKvwi mgvRKj¨vY cÖwZôvbmg~n‡K mgvRKj¨vYg~jK cwiKíbv cÖYqb I Zv ev¯Íevq‡bi civgk© I cÖ‡qvRbxq 

mvnvh¨ w`‡q _v‡K| mgvRKj¨vYg~jK wewfbœ †¯^”Qv‡mex cÖwZôvbmg~‡ni g‡a¨ mgš̂q mvab Ges Zv‡`i DbœwZK‡í 

wewfbœ miKvwi, Avav-miKvwi, †emiKvwi mn‡hvwMZv wbwðZ Kiv, †Rjvi Pvwn`v Abymv‡i miKvwi A_ev †emiKvwi 

ch©v‡q bZyb mgvRKj¨vYg~jK Kvh©µg MÖnY Kivi Rb¨ RvZxq mgvRKj¨vY cwil`‡K mycvwik Kivi gva¨‡g 

evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡`i Kvh©µg‡K MwZkxj K‡i †Rjv mgvRKj¨vY KwgwU| eZ©gv‡b †`‡ki 64 

†Rjvq †Rjv mgvRKj¨vY KwgwU i‡q‡Q| 61wU †Rjvq †Rjv cÖkvmK Ges 3wU cve©Z¨ †Rjvq †Pqvig¨vb, cve©Z¨ 

†Rjv cwil`, †Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi mfvcwZ Ges mswkøó †Rjvi mgvR‡mev Kvh©vj‡qi DccwiPvjK m`m¨ 

mwPe| cwil‡`i j¶¨ I D‡Ïk¨ ev Í̄evq‡bi Rb¨ eZ©gv‡b gvV ch©v‡q †`‡ki 61wU †Rjvq I Aewkó 3wU cve©Z¨ 

†Rjvq wbgœewY©Z m`m¨ mgš̂‡q †Rjv mgvRKj¨vY KwgwU i‡q‡Q| †Rjv mgvRKj¨vY KwgwU cÖwZ ỳB gv‡m GKevi 

mfvq wgwjZ n‡q _v‡Kb| †Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi †emiKvwi m`m¨‡`i †gqv`Kvj g‡bvbq‡bi ZvwiL n‡Z ০3 

(wZb) eQi|  

†Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi iƒc‡iLv wb¤œiƒc: 

1. †Rjv cÖkvmK                                                                                mfvcwZ 

2. mswkøó †Rjvi RvZxq mgvRKj¨vY cwil` cwiPvjbv †ev‡W©i m`m¨  mnmfvcwZ 

3. wmwfj mvR©b  m`m¨ 

4. mswkøó †Rjvi mKj Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi  m`m¨ 

5. †Rjv wk¶v Kg©KZ©v  m`m¨ 

6. DccwiPvjK, †Rjv cweivi cwiKíbv Kvh©vjq  m`m¨ 

7. DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`dZi  m`m¨ 

8. wbe©vnx cÖ‡KŠkjx, Rb¯̂v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`dZi  m`m¨ 

9. †Rjv mgevq Kg©KZ©v  m`m¨ 

10. DccwiPvjK, evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW©  m`m¨ 

11. †Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v  m`m¨ 

12. mswkøó †Rjvi mKj Dc‡Rjv mgvR‡mev Kg©KZ©v  m`m¨ 

13. wmwU K‡c©v‡ik‡bi GKRb cÖwZwbwa (mswkøó †¶‡Î)  m`m¨ 

14. †gqi, †cŠimfv (mswkøó †¶‡Î)  m`m¨ 

15. †Rjv cÖkvmK KZ©…K g‡bvbxZ 3 (wZb) Rb wewkó mgvRKg©x  m`m¨ 

16. †Rjv cÖkvmK KZ©…K g‡bvbxZ 2 ( ỳB) Rb wewkó gwnjv mgvRKg©x  m`m¨ 

17. DccwiPvjK, †Rjv mgvR‡mev Kvh©vjq  m`m¨ mwPe 

 



 

3wU cve©Z¨ †Rjvq †Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi MVb wbgœiƒc  

1. †Pqvig¨vb, cve©Z¨ †Rjv cwil`, mswkøó cve©Z¨ †Rjv  mfvcwZ 

2. mswkøó †Rjvi RvZxq mgvRKj¨vY cwil` cwiPvjbv †evW© m`m¨  mnmfvcwZ 

3. wmwfj mvR©b  m`m¨ 

4. AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K)  m`m¨ 

5. mswkøó †Rjvi mKj Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi  m`m¨ 

6. †Rjv wk¶v Kg©KZ©v  m`m¨ 

7. DccwiPvjK, †Rjv cweivi cwiKíbv Kvh©vjq  m`m¨ 

8. DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`dZi  m`m¨ 

9. wbe©vnx cÖ‡KŠkjx, Rb¯̂v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`dZi  m`m¨ 

10. †Rjv mgevq Kg©KZ©v  m`m¨ 

11. DccwiPvjK, evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW©  m`m¨ 

12. †Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v  m`m¨ 

13. mswkøó †Rjvi mKj Dc‡Rjv mgvR‡mev Kg©KZ©v  m`m¨ 

14. †gqi, †cŠimfv (mswkøó †¶‡Î)  m`m¨ 

15. †Pqvig¨vb, ¯’vbxq miKvi cwil`, mswkøó cve©Z¨ †Rjv KZ©…K g‡bvbxZ 

 2 ( ỳB) Rb wewkó mgvRKg©x I 1 (GK) Rb wewkó gwnjv mgvRKg©x 

16.  †Rjv cÖkvmK KZ©…K g‡bvbxZ 1(GK) Rb wewkó mgvRKg©x I 

 1 (GK) Rb wewkó gwnjv mgvRKg©x  m`m¨ 

17. DccwiPvjK, †Rjv mgvR‡mev Kvh©vjq  m`m¨ mwPe 

 

2.2 †Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi Kvh©vewj  

(K) †Rjvq †¯̂”Qv‡mex †h mKj msMVb I e¨w³ mgv‡Ri Kj¨v‡Y KvR Ki‡Qb Zv‡`i‡K me©cÖKvi mvnvh¨,    

         mn‡hvwMZv I Drmvn cÖ`vb; 

(L) mswkøó †Rjvi MÖvgxY mgvR Ges kni AÂ‡ji wewfbœ mvgvwRK mgm¨vw` wPwýZKiY Ges H mKj mgm¨v    

          mgvav‡bi mycvwik cÖYqb; 

(M) mgvR‡mev Awa`dZi KZ©…K wbeÜbK…Z †¯̂”Qv‡mex ms¯’v/mwgwZi Kvh©µg ch©‡e¶Y, ch©v‡jvPbv, Zv‡`i    

         Kg©Kv‡Û Drmvn cÖ`vb Ges †m¸‡jv‡K kw³kvjx Kivi c`‡¶c MÖnY; 

(N) evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` KZ©…K wewfbœ ms ’̄v/mwgwZ‡K cÖ`Ë Aby`vb h_vh_fv‡e e¨eüZ nIqvi    

          wel‡q ch©v‡jvPbv; 

(O) Dc‡Rjv mgvRKj¨vY KwgwU Kvh©µ‡gi ˆÎgvwmK cÖwZ‡e`b cix¶v-wbix¶v Kiv Ges †m¸‡jvi Kvh©µg 

†Rvi`vi Kivi e¨vcv‡i mKj cÖKvi mnvqZv cÖ`vb;                                                      

(P) †`‡ki mgvRKj¨vY Kvh©µg AwaKZi †Rvi`vi I djcÖm~ Kivi ¯^v‡_© miKvi/evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY 

cwil`‡K ˆÎgvwmKwfwË‡Z mywbw`©ó civgk© cÖ`vb; 

(Q) Av_©-mvgvwRK Dbœq‡bi j‡¶¨ ¯̂-D‡`¨v‡M †¯̂”Qv‡mevg~jK Kvh©µg MÖnY I ev¯Íevqb; 



 

(R) Dchy³ †¯^”Qv‡mex cÖwZôvb‡K miKvwi Aby`vb cÖ`v‡bi Rb¨ evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡`i wbKU 

mycvwik †ck; 

(S) miKvwi Ges AmiKvwi ch©v‡q †Rjvi mgvRKj¨vYg~jK Kvh©µ‡gi Dci lvY¥vwmKwfwË‡Z cÖwZ‡e`b cÖYqb 

Ges cÖwZ eQ‡ii 31 RyjvB I 31 Rvbyqvwii g‡a¨ evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡` †cÖiY; 

(T) mgvRKj¨vY Kvh©µ‡g Drmvnx I †¯^”Qvq `vbkxj e¨w³e‡M©i wbKU n‡Z Dchy³ iwm` cÖ`vb I h_vh_ 

wnmvei¶Y mv‡c‡¶ Aby`vb MÖnY; 

(U) †Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi ev‡RU cÖYqb I Aby‡gv`b Ges 

(V) miKvi I evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` KZ©…K cÖ`Ë Ab¨vb¨ `vwqZ¡ cvjb| 

2.3 †Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi AbyK~‡j cÖ`Ë Aby`vb wK wK Kv‡R e¨q Kiv hvq 

1| AvKw¯§K ˆ`e ỳwe©cvK/cÖvK…wZK ỳ‡h©v‡M ¶wZMÖ¯Í Amnvq `wi ª̀ e¨w³/cwievi‡K Zv‡`i Av‡e`‡bi †cÖw¶‡Z 

Avw_©K mnvqZv (N~wY©So, R‡jv”Q¡vm, eb¨v, f~wgK¤ú, cvnvoaŸm Rjevqy cwieZ©‡b ÿwZMÖ¯Í BZ¨vw`) cÖ`vb| 

2| moK/†bŠ/†ij/wegvb `yN©Ubvq gvivZ¥K ¶wZMÖ¯Í `wi ª̀ e¨w³/cwievi‡K Avw_©K mnvqZv cÖ`vb| 

3| AwMœKv‡Û ¶wZMÖ¯Í `wi ª̀ e¨w³i wPwKrmvq mnvqZv cÖ`vb| 

4| AwMœ`»/GwmW `» `wi ª̀ e¨w³i wPwKrmvq mnvqZv cÖ`vb|  

5| ỳiv‡ivM¨ I RwUj †iv‡M AvµvšÍ `wi ª̀ e¨w³i wPwKrmvq mnvqZv cÖ`vb| 

6| AwZ`wi ª̀ cwiev‡ii †gavex QvÎ-QvÎx‡`i †jLvcovi Rb¨ mnvqZv cÖ`vb| 

7| †Rjv mgvRKj¨vY KwgwU cwiw¯’wZi h_v_©Zv we‡ePbvq Zvr¶wYKfv‡e ¶wZMÖ Í̄‡`i gv‡S Aby`vb mnvqZv 

cÖ`vb Ki‡e| 

3. Dc‡Rjv mgvRKj¨vY KwgwU 

3.1 Dc‡Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi MVb 

evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` mviv †`‡k cÖvwšÍK ch©v‡q mgvRKj¨vYg~jK Kvh©µg we Í̄…Z Ges mwVKfv‡e 

cwiPvjbvi Rb¨ †`‡ki cÖwZwU Dc‡Rjvq ÔDc‡Rjv mgvRKj¨vY KwgwUÕ MVb K‡i‡Q| Dc‡Rjv mgvRKj¨vY KwgwU 

cÖwZ gv‡m GKevi mfvq wgwjZ n‡e| Dc‡Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi †emiKvwi m`m¨‡`i †gqv`Kvj g‡bvbq‡bi 

ZvwiL n‡Z (০৩) wZb eQi| Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi G KwgwUi mfvcwZ Ges Dc‡Rjv mgvR‡mev Kg©KZ©v 

m`m¨mwPe| 

Dc‡Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi iƒc‡iLv wbgœiƒc : 

1. Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi  mfvcwZ 

2. Dc‡Rjv ¯̂v¯’¨ Kg©KZ©v  mnmfvcwZ 

3. Dc‡Rjv wk¶v Kg©KZ©v  m`m¨ 

4. DcmnKvix cÖ‡KŠkjx (Rb¯̂v¯’¨)  m`m¨ 

5. Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v  m`m¨ 

6. Dc‡Rjv cwievi cwiKíbv Kg©KZ©v  m`m¨ 



 

7. Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v  m`m¨ 

8. Dc‡Rjv mgevq Kg©KZ©v  m`m¨ 

9. Dc‡Rjv cjøx Dbœqb Kg©KZ©v  m`m¨ 

10. ‡Pqvig¨vb, BDwbqb cwil` (mKj)  m`m¨ 

11. Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi KZ©…K g‡bvbxZ 2 ( ỳB) Rb cÖL¨vZ mgvRKg©x  m`m¨ 

12. Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi KZ©…K  g‡bvbxZ 1 (GK) Rb cÖL¨vZ gwnjv mgvRKg©x  m`m¨ 

13. Dc‡Rjv mgvR‡mev Kg©KZ©v  m`m¨mwPe 

 

 

3.2 Dc‡Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi Kvh©vewj  

(K) mswkøó Dc‡Rjvi wewfbœ mvgvwRK mgm¨v wPwýZKiY Ges mgvav‡bi mycvwik cÖYqb;   

(L) mgvR‡mev Awa`dZi KZ©…K wbeÜbK…Z mKj mwgwZ/ms¯’vi Kvh©µg ch©‡e¶Y, ch©v‡jvPbv, Zv‡`i Kg©Kv‡Û 

Drmvn cÖ`vb Ges †m¸‡jv‡K kw³kvjx Kivi c`‡¶c MÖnY; 

(M) evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` KZ©…K wewfbœ ms¯’v/mwgwZ‡K cÖ`Ë Aby`vb h_vh_fv‡e e¨eüZ nIqvi 

welq ch©v‡jvPbv; 

(N) Dc‡Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi Kvh©µg †Rvi`vi Kivi ev¯Íe c`‡¶c MÖnY Kiv Ges Kvh©µg m¤úwK©Z 

ˆÎgvwmK cÖwZ‡e`b †Rjv mgvRKj¨vY KwgwU‡K †cÖiY; 

(O) Av_©-mvgvwRK Dbœq‡bi j‡¶¨ ¯̂-D‡`¨v‡M †¯̂”Qv‡mevg~jK Kvh©µg MÖnY I ev¯Íevqb; 

(P) Dchy³ †¯̂”Qv‡mex cÖwZôvb‡K miKvwi Aby`vb cÖ`v‡bi Rb¨ †Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi wbKU mycvwik †ck; 

(Q) miKvwi Ges †emiKvwi ch©v‡q Dc‡Rjvi mgvRKj¨vYg~jK Kvh©µ‡gi Dci lvY¥vwmKwfwË‡Z cÖwZ‡e`b 

cÖYqb Ges cÖwZ eQ‡ii 15 RyjvB I 15 Rvbyqvwii g‡a¨ †Rjv mgvRKj¨vY KwgwU‡K †cÖiY; 

(R) mgvRKj¨vY Kvh©µ‡g Drmvnx I †¯^”Qvq `vbkxj e¨w³e‡M©i wbKU n‡Z Dchy³ iwm` cÖ`vb I h_vh_ 

wnmvei¶Y mv‡c‡¶ Aby`vb MÖnY; 

(S) Dc‡Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi ev‡RU cÖYqb I Aby‡gv`b Ges miKvi I evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY 

cwil` KZ©…K cÖ`Ë Ab¨vb¨ `vwqZ¡ cvjb| 

 

3.3 Dc‡Rjv mgvRKj¨vY KwgwUi AbyK~‡j cÖ`Ë Aby`vb wK wK Kv‡R e¨q Kiv nq 

1| AvKw¯§K ˆ`e ỳwe©cvK/cÖvK…wZK ỳ‡h©v‡M ¶wZMÖ¯Í Amnvq `wi ª̀ e¨w³/cwievi‡K Zv‡`i Av‡e`‡bi †cÖw¶‡Z 

Avw_©K mnvqZv (N~wY©So, R‡jv”Q¡vm, eb¨v, f~wgK¤ú, cvnvoam, Rjevqy cwieZ©‡b ÿwZMÖ¯Í BZ¨vw`) cÖ`vb; 

2| moK/†bŠ/†ij/wegvb `yN©Ubvq gvivZ¥K ¶wZMÖ¯Í `wi ª̀ e¨w³/cwievi‡K Avw_©K mnvqZv cÖ`vb; 

3| AwMœKv‡Û ¶wZMÖ¯Í `wi ª̀ e¨w³i wPwKrmvq mnvqZv cÖ`vb; 

4| AwMœ`»/GwmW `» `wi ª̀ e¨w³i wPwKrmvq mnvqZv cÖ`vb; 

5| ỳiv‡ivM¨ I RwUj †iv‡M AvµvšÍ `wi ª̀ e¨w³i wPwKrmvq mnvqZv cÖ`vb; 



 

6| AwZ`wi ª̀ cwiev‡ii †gavex QvÎ-QvÎx‡`i †jLvcovi Rb¨ mnvqZv cÖ`vb; 

7| Dc‡Rjv mgvRKj¨vY KwgwU cwiw¯’wZi h_v_©Zv we‡ePbvq Zvr¶wYKfv‡e ¶wZMÖ¯Í‡`i gv‡S Aby`vb mnvqZv 

cÖ`vb Ki‡e| 

4. mgvRKj¨vY feb wbg©vY 

4.1 gvbbxq cÖavbgš¿xi mvbyMÖn Aby‡gv`bµ‡g 132 wbD B¯‹vUb¯’ wØZj feb wewkó 11.94 KvVv Rwg evsjv‡`k 

RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡`i AbyK‚‡j eivÏ w`‡q‡Qb nq| cwil‡`i AbyK‚‡j eivÏK…Z Rwg‡Z eûZj wewkó 

ÔmgvRKj¨vY febÕ (15 Zjv) wbg©v‡Yi j‡¶¨ MYc~Z© Awa`ßi KZ©…K cÖYxZ wWwcwc 22 Ryb, 2020 wLÖ. GK‡bK 

mfvq P‚ovšÍ Aby‡gvw`Z n‡q‡Q| wbR¯^ Rwg‡Z ÔmgvRKj¨vY febÕ wbg©v‡Yi KvR Pjgvb i‡q‡Q| eZ©gv‡b fe‡bi 

wZbwU †em‡gণ্টসn 6ô তলার Qv` ঢালাইয়ের কাে †kl ch©v‡q| wb‡P Pjgvb †fŠZ Kv‡Ri ỳwU AMÖMwZi wPÎ mwbœ‡ek 

Kiv n‡jv:  

  

  ÔmgvRKj¨vY febÕ wbg©v‡Yi কাজ িলর্াি ÔmgvRKj¨vY febÕ wbg©v‡Yi কাজ িলর্াি 

  

4.2 ÔmgvRKj¨vY febÕ wbg©vY Kv‡Ri Avw_©K AMÖMwZ: eûZj wewkó mgvRKj¨vY fe‡bi †fŠZ I Avw_©K AMÖMwZ 

cÖvq ২৫%| feb cÖK‡íi †gqv` Rzb/2021 G DËxY© n‡q hvIqvq wKQz kZ© mv‡c‡¶ G cÖK‡íi †gqv` 2 eQi A_©vr 

30 Ryb/2023 ch©šÍ ewa©Z Kiv n‡q‡Q| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

202১-202২ অথ িবছবরর উদৃ্বত্ত অথ ি সমপ িণ র্ববরণী 

১২৯-সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

কা িক্রম/প্রকবের নাম: ২২৪৩০৭৯০০-সমাজকল্যাণ ভবন র্নম িাণ  

প্রার্িষ্ঠার্নক মকাড: ১৩১০০৭৬০০-বাাংলাবদশ জািীয় সমাজকল্যাণ পর্রষদ 

(অাংকসমূহ হাজার টাকায়) 

খাি ও 

অর্ িনিনিক 

রকাড 

নবব ণ মুল বাবজট 
পুি:উপব াজিসহ 

সাংবশানিি বাবজট 
প্রকৃি ব্যয় 

উদ্বৃত্ত(+)

/ঘাটনি 

(-) 

র্ন্তব্য 

(উদ্বৃত্ত/ঘাটনি 

র্াকা  কা ি) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩৮২৩১০১ 
প্রকে আবিিক 

ব্যয় 
2000.00 2000.00 2000.000 0.000 

  

৪২১১১০১ প্রকে মূলধন ব্যয় 
198000.

00 
98000.00 98000.000 0.000 

  

সব িবমাট-সমাজকল্যাণ ভবন 

র্নম িাণ: 

200000.

00 100000.00 100000.00 0.00   

 

৫. বাাংলাবদশ জািীয় সমাজকল্যাণ পর্রষবদর ২০২১-২০২২ অথ িবছবরর আর্থ িক র্ববরণী (Financial Statement): 

সরকার কর্তিক প্রণীি বাৎসর্রক বাবজবট বাাংলাবদশ জািীয় সমাজকল্যাণ পর্রষবদর অনুকূবল প্রর্িবছর একটি র্নর্দ িষ্ট পর্রমান 

অথ ি বরাি প্রদান কবর থাবক। িারই ধারাবার্হকিায় ২০২1-২০২2 অথ িবছবরর সাংবশার্ধি বাবজবট ৩৬৩১-আবিিক অনুদান 

খাবি 77.14 মকাটি এবাং ৩৬৩২-মূলধন অনুদান খাবি 4১.00 মকাটি টাকাসহ মমাট 77.55 মকাটি টাকা বরাি প্রদান করা 

হয়। বরািকৃি অবথ ির র্সাংহভাগ অথ িই র্বর্ভন্ন মের্নর মেচ্ছাবসবী সাংগঠন, 525টি মরাগীকল্যাণ সর্মর্ি, মজলখানা কবয়দীবদর 

পুনব িাসন, শহরসমাজ উন্নয়ন পর্রষদ (UCD), জািীয় প িাবয়র প্রর্িষ্ঠান, মজলা ও উপবজলা সমাজকল্যাণ কর্মটির অনুকূবল 

অনুদান র্হবসবব প্রদান করা হবয়বছ। ২০২1-২০২2 অথ িবছবরর অর্ধকাাংশ অনুদান EFT পদ্ধর্ির আওিায় ব্যাাংক র্হসাববর 

মাধ্যবম সরাসর্র প্রদান করা হবয়বছ। এছাৈা সমাবজর দর্রদ্র,অসহায়, প্রর্িবন্ধী, মমধাবী ছাত্র ছাত্রীবদর অনুকূবলও অনুদান 

র্বিরণ করা হবয়বছ। ব্যর্ক্ত প িাবয়র অর্ধকাাংশ অনুদান G2P পদ্ধর্ির আওিায় র্বকাশ র্লোঃ-এর মাধ্যবম সরাসর্র 

উপকারবভাগীর  াচাইকৃি (Verified) মমাবাইল নম্ববর মপ্ররণ করা হবয়বছ। পর্রচালন ব্যয় খাবি বরািকৃি অথ ি হবি 

সাংিাপন, মসবা/সরবরাহ, মমরামি/সাংরক্ষণ, র্বর্ভন্ন ক্রয়, র্বর্ভন্ন র্দবস উদ াপন, প্রর্শক্ষণ, সভা-মসর্মনার-কনফাবরন্স 

আবয়াজনসহ দাপ্তর্রক ব্যয় র্নব িাহ করা হবয় থাবক। এছাৈা, “৩৬৩১১০৮-গববষণা অনুদান” খািভুক্ত অথ ি অথ ি হবি প্রায় 

৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যবয় র্বর্ভন্ন র্বষয় র্ভর্ত্তক সািটি গববষণা কা িক্রম পর্রচার্লি হয়। “৩২৩১৩০১-প্রর্শক্ষণ” উপখাবি 

র্বভার্জি অথ ি হবি অভযন্তরীণ প্রর্শক্ষণসহ মেচ্ছাবসবী সাংগঠবনর প্রর্ির্নর্ধবদর ÔmgvRKj¨vYg~jK msMV‡bi e¨e¯’vcbv I 

Kgx©‡`i `ÿZv DbœqbÕ প্রর্শক্ষণ আবয়াজন করা হয় । নদীভাঙ্গনন ভভটামাটিহীন/ক্ষভিগ্রস্থ ও বভিবাসীনদর পুনব বাসনন আবাসন 

ভনম বাণ এবাং চা-বাগান শ্রভমকনদর জীবনমান উন্নয়ন ও টটকসই আবাসন ভনম বাণ বাবদ মমাট ১১.০০ মকাটি টাকা ব্যয় করা হয়। 

২০২1-২০২2 অথ িবছবরর বাবজট বরাি, প্রকৃি ব্যয় র্ববরণী র্নম্নরূপোঃ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

129-সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

   “131007600-বাাংলাবদশ জািীয় সমাজকল্যাণ পর্রষদ” 

২০২১-২২ অথ িবছবরর খাির্ভর্ত্তক বাবজট বরাি, প্রকৃি ব্যয় ও অব্যর্য়ি অবথ ির র্ববরনী   

  
(হাজা  টাকায়) 

ক্র. 

নাং 
A_©‰bwZK †KvW (weeiY) 

বাবজট 
সাংবশার্ধি 

বাবজট 
এ  াবৎ ব্যয় 

 উদ্বতৃ্ত(+)/ 

ঘাটর্ি(-)  
র্ন্তব্য (উদ্বতৃ্ত/ঘাটনি  কা ি) 

২০2১-২২ ২০2১-২২ ২০2১-২২ ২০2১-২২ ২০2১-২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ (৪-৫) ৭ 

  ৩৬ Aby`vb           

  ৩৬৩১ 

AveZ©K Aby`vb 

(K)         

  

1 ৩৬১১১০১ 
মবিন বাবদ 

সহায়িা  
12700.00 12700.00 8150.54 4549.46 

নবদ্যর্াি  জিবল কাঠাবর্াভুক্ত 

১৫(পবি )টি স্থায়ী পদ শূন্য 

র্াকায় রবিি খাবি উদ্ধৃি অর্ ি 

অব্যনয়ি  বয়বছ।  

2 ৩৬১১১০২ 

fvZvw` eve` 

mnvqZv 12100.00 

13225.00 7644.59 5580.41 

“ঐ” 

3 

3631103 

cb¨ I †mev 

eve` mnvqZv 

61000.00 61000.00 31784.04 29215.96 

মকার্ভড-১৯ জর্নি কারবন 

প্রাক্কর্লি বববদর্শক 

প্রর্শক্ষণ/র্রবেসাশ ি মকাস ি, 

অভযন্তরীণ ভ্রমন ইিযার্দ না 

হওয়ায়, মবাড ি সভাসহ অন্যান্য 

সভা, মসর্মনার/ কম িশালা 

অনলাইন প্লাটফবম ি হওয়ায় 

এবাং ব্যবয়র মক্ষবত্র কৃচ্ছ্র সাধন 

করার এ খাবি উদ্ধৃি অথ ি 

অব্যর্য়ি রবয়বছ।  

4 

3631104 ‡cbkb I 

Aemi myweav 5000.00 

5000.00 4586.60 413.40 

  

5 3631108 M‡elYv Aby`vb 3500.00 3500.00 2970.00 530.00   

6 3631199 Ab¨vb¨ Aby`vb 676000.00 676000.00 675700.00 300.00   

মমাট আবিিক অনুদান (ক) 770300.00 771425.00 730835.77 40589.23   

  

৩৬৩২  g~jab Aby`vb 

(L)       

  

  

7 3632102 hš¿cvwZ Aby`vb 900.00 900.00 161.08 738.92 পর্রষবদর বিিমান দাপ্তর্রক 

কা িক্রম অিায়ীভাবব ভাৈাকৃি 

ভববন পর্রচার্লি হবচ্ছ মবম ি 

উপব ার্গিা র্বববচনায় অথ ি ব্যয় 

আবশ্যক না হওয়ায় এ খাবির 

অথ অব্যর্য়ি রবয়বছ। 

8 

3632105 Z_¨ I 

†hvMv‡hvM 

cÖhyw³ Aby`vb 

2200.00 

2200.00 64.60 

2135.40 

9 

3632106 Ab¨vb¨ g~jab 

Aby`vb 1000.00 1000.00 17.00 

983.00 

মমাট মূলধন অনুদান (খ) 4100.00 4100.00 242.68 3857.32 

মমাট=বাাংলাবদশ জািীয় সমাজকল্যাণ 

পর্রষদ(ক+খ): 774400.00 775525.00 731078.45 44446.55 

 

 

 

 



 

 

6. cwiPvjbv †evW© mfv Abyôvb  

‡`ke¨vcx we Í̄…Z evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡`i mgvRKj¨vYg~jK Kvh©µ‡gi Ae ’̄v ch©v‡jvPbv Ges mgvRKj¨vYg~jK 

Kvh©µ‡gi cwimi e„w×i j‡¶¨ wm×všÍ MÖn‡Yi D‡Ï‡k¨ evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` cwiPvjbv †evW© cÖwZ eQi b~¨bZg 

1 (GK) evi mfvq wgwjZ nq| 2021-2022 A_©eQ‡i 19.06.2022 Zvwi‡L 47Zg †evW© mfv র্িাচুয়ানল (Zoom platform) 

এ AbywôZ nq| D³ mfvq mfvcwZZ¡ K‡ib gvbbxq gš¿x, mgvRKj¨vY gš¿Yvjq| mfvq cwiPvjbv †ev‡W©i mnmfvcwZ I 

gvbbxq cÖwZgš¿x ‡gvt Avkivd Avjx Lvb Ggwc, mgvRKj¨vY gš¿Yvjq I mgvRKj¨vY gš¿Yvj‡qi mwPe Rbve ‡gvt Rvnv½xi 

Avjg mn m¤§vwbZ m`m¨e„›` mshy³ wQ‡jb| 

 

7. wbe©vnx KwgwUi mfv Abyôvb 

evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` cwiPvjbv †evW© mfvq M„nxZ wm×všÍ ev¯Íevq‡bi Rb¨ eQ‡i b~¨bZg 2wU wbe©vnx KwgwUi 

mfv AbywôZ n‡q _v‡K| 2021-2022 A_©eQ‡i  wbe©vnx KwgwUi 2wU mfv AbywôZ n‡q‡Q| 09-09-2021 wLª. AbywôZ 

2021-2022 A_©eQ‡ii wbe©vnx KwgwUi 1g mfv AbywôZ nq| D³ mfvq mfvcwZZ¡ K‡ib Rbve gvndzRv AvLZvi, mwPe, 

mgvRKj¨vY gš¿Yvjq| MZ 23-05-2022 Zvwi‡L 2021-2022 A_©eQ‡ii wbe©vnx KwgwUi  2q mfv AbywôZ nq|  D³ 

mfvq mfvcwZZ¡ K‡ib Rbve ‡gvt Rvnv½xi Avjg, mwPe, mgvRKj¨vY gš¿Yvjq I mfvq wbe©vnx KwgwUi Ab¨vb¨ m¤§vwbZ 

m`m¨MY Dcw ’̄Z wQ‡jb| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. 2021-22 A_©eQ‡ii D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg  

8.1 GK bR‡i 2021-2022 A_©eQ‡iর Kvh©µg 

ক্রভমক

নং 

কার্ বক্রনমর ভববরণ টজলা/প্রভিষ্ঠান/ 

উপকারনভাগীর 

সংখ্যা 

অনথ বর পভরমাণ 

(টাকায়) 

1. জািীয় পর্ বানয়র প্রভিষ্ঠাননক অনুদান প্রদান 1৬টি 1,৫০,00,000/- 

2. ভনবভিি সাধারণ টেচ্ছানসবী সংগঠননক অনুদান প্রদান 4৫০২টি ১১,00,00,000/- 

৩. 
মানব সম্পদ উন্নয়নন সমন্বয় পভরষদ, শহর সমাজনসবার অনুকূবল অনুদান 

প্রদান 

80টি 2,৫0,০০,000/- 

৪. দুঃস্থ, অসহায় টরাগীনদর ভচভকৎসার জন্য টরাগীকল্যাণ সভমভিনক অনুদান প্রদান ৫২৫টি 1৫,০০,00,000/- 

৫. 
সাজাপ্রাপ্ত আসামীনদর দক্ষিা উন্নয়ন ও পুন ববাসননর জন্য অপরাধী সংনশাধন ও 

পুনব বাসন সভমভিনক অনুদান প্রদান   
৬৪টি 1,00,00,000/- 

৬. বাংলানদশ জািীয় সমাজকল্যাণ পভরষদনক অনুদান প্রদান ১টি ১,00,00,000/- 

৭. টজলা সমাজকল্যাণ কভমটিনক অনুদান প্রদান ৬৪টি ৬,০০,00,000/- 

৮. উপনজলা সমাজকল্যাণ কভমটিনক অনুদান প্রদান ৪৯২টি ২,৪৬,00,000/- 

৯. ক্ষুদ্র জাভিসত্তা, নৃ-টগাষ্ঠী ও সম্প্রদানয়র জীবনমান উন্নয়নন এককালীন সহায়িা ৫৩৬৩ জন 2,০0,00,000/- 

১০. ক্ষুদ্র জাভিসত্তা, নৃ-টগাষ্ঠী ও সম্প্রদানয়র ছাত্র/ছাত্রীনদর এককালীন ভশক্ষা সহায়িা ৫৩৬৩ জন 2,০0,00,000/- 

১১. নদীভাঙ্গনন ভভটামাটিহীন/ক্ষভিগ্রস্থ ও বভিবাসীনদর পুনব বাসনন গৃহ ভনম বাণ ২৯১ টি ৭,০0,00,000/- 

১২. চা-বাগান শ্রভমকনদর জীবনমান উন্নয়ন ও টটকসই আবাসন ভনম বাণ ১০০টি ৪,00,00,000/- 

১৩. প্রাকৃভিক দনর্ বানগ ক্ষভিগ্রস্থনদর পুনব বাসনন সহায়িা ২৫টি ২,৬৫,০০,০০০/- 

১৪. ভভক্ষাবৃভত্ত ভনরসন ও পুনব বাসনন সহায়িা ১১০টি ১,১১,00,000/- 

১5. গনবষণা কার্ বক্রম ৭টি ২৭,৭0,000/- 

১৬. 

ভবনশষ 

অনুদান 

 

ক. প্রতিবন্ধী, গরীব, মেধাবী তিক্ষার্থীদের আতর্থ িক সহায়িা ১৯১৩ জন ১,00,00,000/- 

খ. ব্যর্ক্ত প িাবয় র্ববশষ অনুদান  
৭৩৯৭ 

 

৮,৩৫,০০,০00/- 

                                           সব বনমাট   = ২৬৩১৩ ৬৭,৮৪,৭০,০০০/- 

8.2. RvZxq ch©v‡qi cÖwZôvb‡K Aby`vb 

evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` Gi 2011 mv‡ji bxwZgvjvi Av‡jv‡K mgvRKj¨vYg~jK Kvh©µ‡g RwoZ †emiKvwi 

†¯̂”Qv‡mex cÖwZôvb‡K evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` n‡Z RvZxq ch©v‡qi cÖwZôvb wn‡m‡e ¯̂xK…wZ cÖ`vb Kiv n‡q 

_v‡K| RvZxq ch©v‡qi cÖwZôvb cwiPvwjZ Kvh©µg Øviv †`‡ki AmsL¨ gvbyl wewfbœfv‡e DcK…Z n‡q _v‡K| 2021-2022 

A_©eQ‡i 16wU RvZxq ch©v‡qi cÖwZôvb‡K ১,৫০,০০,০০০/-(GK †KvwU cÂvk লক্ষ ) টাকা অনুদাি প্রদাি ক া হবয়বছ।                               

Aby`vb cÖvß cÖwZôvbmg~‡ni ZvwjKv wb‡P †`qv n‡jv:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2021-2022 A_©eQ‡i Aby`vbcÖvß RvZxq ch©v‡qi cÖwZôvbmg~‡ni ZvwjKv 

 

ক্র: িাং প্রনিষ্ঠাবি  িার্ ও ঠিকািা ২০২১-২০২২ অর্ িবছব  প্রদত্ত 

অনুদাি 

র্ন্তব্য 

১ বাাংলাবদশ প্রবীণ নহনিষী সাংঘ ও জ া নবজ্ঞাি প্রনিষ্ঠাি 

ই-১০, প্রবীণ র্বি, আগা গাঁও, রশব বাাংলা িগ , ঢাকা-১২০৭, র নজিঃ িাং ঢ-

২৩৯ িাাং-২৯-১১-৬২ 

১৫ লক্ষ  

২ সন্ধািী র্বি, ৩৩/২ িীলবক্ষি, বাবুপু া, নিউর্াবকিট, ঢাকা, র নজ িাংিঃ ঢ-

০১৮০৮/৮৫ িাাং-২৭-১১-১৯৮৫ 

৭ লক্ষ  

৩ রসাসাইটি ফ  দ্য ওবয়ল রফয়া  অব দ্য ইবেবলকচুয়ালী  নডএসবল্ড, 

(সুইড)বাাংলাবদশ । ৪/এ ইষ্কাটি গাবড িি, ঢাকা-১০০০। র নজিঃ িাং ঢ-০৬৯১/৭৮,  

িাাং-২০-১০-১৯৭৮ 

২০ লক্ষ  

৪ বাাংলাবদশ পন বা  পন কল্পিা সনর্নি (এফনপএনব), িয়াপল্টি, ওয়াড ি িাং-১৩, 

রপািঃ ১০০০; নজনপও বক্স িাং ৩৭১৪, ঢাকা। র নজিঃ িাং ১২২৮, িাাং-১৫-০৫-

১৯৬৪ 

৮ লক্ষ  

৫ ‘ব্লাইন্ড’ এডুবকশণ এন্ড ন বহনবনলবটশি রডবর্লপবর্ে অগ িািাইবজশি (বাবড িা), 

নর্ পু , ঢাকা-১২১৬ র নজিঃ িাং-ঢ-০২৭৬৪, িান খিঃ ১৩-০৭-১৯৯২ 

১২ লক্ষ  

৬ বাাংলাবদশ নশশু কল্যাণ পন ষদ (বানশকপ), ২২/১ রিাপখািা র াড, ঢাকা-১০০০, 

র নজিঃ িাং-২০১/১৯৬২ 

৭ লক্ষ  

৭ ‘অটিজর্ সাবপ িাট এবসানসবয়শি অব বাাংলাবদশ’, বাসা-৩১ (িীিিালা), র াড িাং-

১৬, রসক্ট -১৪, ঢাকা। র নজিঃ িাং-ঢ-০৯৪৭৮, িাাং-১০-০৮-২০১৭ 

৮ লক্ষ  

৮ b¨vkbvj †dvivg Ae AM©vbvB‡Rkbm IqvwK©s DB_ w` wWRG¨veì 

(GbGdIWweøDwW), evox bs-8/9, eøK-G, jvjgvwUqv, †gvn¤§`cyi, XvKv-

1207| †iwRt bs-X-03942, Zvs- 14-10-1997 †dvbt 9124487 

১৭ লক্ষ  

৯ জািীয় িরুণ সাংঘ, ২১, হাজা ীবাগ র াড, ঢাকা-১২০৯।  র নজিঃ িাং ১২, িাাং-

১৫-০৯-১৯৭৩ 

৮ লক্ষ  

১০ বাাংলাবদশ ডায়াববটিক সনর্নি, ১২২, কাজী িজরুল ইসলার্ এযনর্নিউ, শাহবাগ, 

ঢাকা-১০০০, র নজ িাং-২১৬/১৯৬২ 

৮ লক্ষ  

১১ বাাংলাবদশ জািীয় বনি  সাংস্থা, ১৭৪, শহীদ সসয়দ িজরুল ইসলার্ এনর্নিউ, 

নবজয় িগ , ঢাকা-১০০০, র নজিঃ িাং- ১২৫৪, িাাং-২০-০৫-১৯৬৪ 

৮ লক্ষ  

১২ িা ী ঐকয পন ষদ, ৬ িাং পু ািা পল্টি,ইশ াি টাওয়া , ঢাকা। র নজিঃ িাং-ঢ-

০৯১৯১, িাাং-০৭-০৭-২০১৫ 

১০ লক্ষ  

     ১৩ িা ী উন্নয়ি রফা ার্, পশ া, কাফু া, ফন দপু , সদ , র নজিঃ িাং- ফন দ-২৮৬, 

িাাং-২০-০১-২০১৩ 

৭ লক্ষ  

১৪ আবর্িা ফাউবন্ডশি, ঠিঠনিয়া, সদ , বগুড়া,’ র নজিঃ িাং বগ-১৫৭০, িাাং-১৮-১৯-

২০১১ 

৭ লক্ষ 

 

 

১৫ আজাদ মুসনলর্ ওবয়লবফয়া  কর্বেক্স, ৮৮/১, জগন্নার্ সাহা র াড 

(আর্লীবগালা), লালবাগ, ঢাকা, র নজিঃ িাং-ঢ-০৮৬২৪(২১১/৬২), িাাং- ৩০-০৬-

২০০৯ 

৫ লক্ষ  

১৬ জািীয় দৃনি প্রনিবন্ধী সাংস্থা, ০৬ অ ফাবিজ র াড, বকনশবাজা , ঢাকা-১২১১, 

র নজ িাং-১৫৫৮/১৯৬৪, রর্াবা: ০১৭৩১৭৫৮৭৭৭, রফাি: ০২-৯৬৬০৬৩৩ 

৩ লক্ষ  

  ১ রকাটি ৫০ লক্ষ  

 

 



 

  

জািীয় প িাবয়  প্রনিষ্ঠাি জািীয় িরুি সাংঘবক অনুদাি প্রদাি 

ক বছি নিব িাহী সনিব (যুগ্মসনিব) জিাব রর্াহম্মদ জনসর্ উনিি 

জািীয় প িাবয়  প্রনিষ্ঠাি  িা ী উন্নয়ি রফা ার্বক অনুদাি প্রদাি 

ক বছি নিব িাহী সনিব (যুগ্মসনিব) জিাব রর্াহম্মদ জনসর্ উনিি 

  

জািীয় প িাবয়  প্রনিষ্ঠাি  িা ী ঐকয পন ষদবক অনুদাি প্রদাি 

ক বছি নিব িাহী সনিব (যুগ্মসনিব) জিাব রর্াহম্মদ জনসর্ উনিি 

জািীয় প িাবয়  প্রনিষ্ঠাি  রসাসাইটি ফ  দ্য ওবয়ল রফয়া  অব দ্য 

ইবেবলকচুয়ালী  নডএসবল্ড, (সুইড)বাাংলাবদশবক অনুদাি প্রদাি ক বছি 

নিব িাহী সনিব (যুগ্মসনিব) জিাব রর্াহম্মদ জনসর্ উনিি 

 

 

জািীয় প িাবয়  প্রনিষ্ঠাি জািীয় িরুি সাংবঘ  ফ্রী সুন্নি এ খৎিা 

কযাম্প  অনুষ্ঠাবি উপনস্থি আবছি  নিব িাহী সনিব (যুগ্মসনিব) জিাব 

রর্াহম্মদ জনসর্ উনিি 

 



 
 

8.3. †ivMxKj¨vY mwgwZ‡K Aby`vb  

`yt ’̄ , Amnvq I `wi`ª †ivMx‡`i wPwKrmv, mn‡R nvmcvZv‡j fwZ© Kiv, webvg~‡j¨ Jla/DcKiY cÖ`vb Ges  wPwKrmvKvjxb 

mg‡q Avw ©_K I Ab¨vb¨ mvnvh¨ cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ ‡`†ki cÖwZwU miKvwi †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj, we‡klvwqZ nvmcvZvj Ges 

cÖwZwU Dc‡Rjv  †ivMxKj¨vY mwgwZ i‡q‡Q| evsj‡`‡k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡`i †ivMxKj¨vY mwgwZ‡Z Avw_©K Aby`vb 

cÖ`vb K‡i _v‡K| 2021-2022 A_©eQ‡i 525wU †ivMxKj¨vY mwgwZi Av‡e`‡bi †cÖw¶‡Z 15,00,00,000/-(c‡bi †KvwU ) 

UvKv Aby`vb cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

 

 

 

 

2021-2022 অথ যবছয়র জরাগীকল্যাণ সর রতসমূয়হ অনুদান বন্টয়নর সারসাংয়েপ  

ক্রর ক 

নাং 

জরাগীকল্যাণ সর রত জেরণ অনুদায়নর পরর ান 2021-2022 

সাংখ্যা টাকার পরর ান 

১ জ রিয়কল কয়লে হাসপাতায়ল অবরিত 

জরাগীকল্যাণ সর রত  

‘ক’-জেরণ ২২ 3,61,00,000/- 

২ জেলা সদর হাসপাতালসমূয়হ অবরিত 

জরাগীকল্যাণ সর রত  

 ‘ি’-জেরণ ৫৭ 4,81,50,000/- 

৩ উপয়েলা স্বািয ক য়েয়ে অবরিত 

জরাগীকল্যাণ সর রত  

‘গ’-জেরণ ৪১৯ ৪,৩৪,০০,০০০/- 

৪ রবয়শষারেত  হাসপাতালসমূয়হ অবরিত 

জরাগীকল্যাণ সর রত   

‘ঘ’ জেরণ ২৭ 2,23,50,000/- 

                                       জ াট =                                                                                    ৫২৫ 15,00,00,000/ 

              

8.4. kni mgvR Dbœqb cÖKí cwil`‡K Aby`vb  

mviv †`‡ki †Rjv ch©v‡q 80wU kni mgvR Dbœqb cÖKí cwil` i‡q‡Q| ¯̂í myweav‡fvMx, myweavewÂZ I Mixe kû‡i mgv‡Ri 

Rbmvavi‡Yi Kg©ms ’̄vb m„wói j‡¶¨ Zv‡`i‡K mvaviY I KvwiMix  wk¶v Ges wewfbœ e„wËg~jK cÖwk¶Y cÖ`vbc~e©K  cQ›`bxq 

†ckvq wb‡qvM cvIqvi my‡hvM m„wó K‡i Av_©-mvgvwRK Ae ’̄vi Dbœqb mvab KivB kni mgvR Dbœqb cÖKí cwil‡`i D‡Ïk¨| 

G mKj cÖKí cwil‡`i Av‡e`‡bi †cÖw¶‡Z evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` †_‡K 2021-2022 A_©eQ‡i 80wU kni 

mgvR Dbœqb cÖKí cwil`‡K 2,50,00,000/-( ỳB †KvwU cÂvk j¶) UvKv GKKvjxb Avw_©K Aby`vb cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|   

8.5. Acivax ms‡kvab I cybe©vmb mwgwZ‡K Aby`vb 

mvRvcÖvß Avmvgx‡`i wewfbœ Kg©ms ’̄vb I wewfbœ ‡ckvq RxweKv AR©‡bi Rb¨ `¶Zv Dbœqb cÖwkÿY Av‡qvR‡bi Rb¨ †`‡ki 

64 wU †Rjvi 64wU †RjLvbvq Acivax ms‡kvab I cybe©vmb mwgwZ i‡q‡Q| KvivMv‡ii K‡qw`‡`i cÖwk¶Y Kg©m~wPi gva¨‡g 

`¶Zv Dbœqb I cybe©vmb KivB Gi D‡Ïk¨| G mKj Acivax ms‡kvab I cybe©vmb mwgwZi Av‡e`‡bi †cÖw¶‡Z evsjv‡`k 

RvZxq mgvRKj¨vY cwil` †_‡K 2021-2022 A_©eQ‡i 64wU Acivax ms‡kvab I cybe©vmb mwgwZ‡K 1,00,00,000/-(GK 

†KvwU) UvKv GKKvjxb Avw_©K Aby`vb cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|    

8.6. wbewÜZ mvaviY †¯̂”Qv‡mex cÖwZôvb 



 

†`ke¨vcx mgvRKj¨vYg~jK Kvh©µ‡gi we Í̄…wZi j‡¶¨ wbewÜZ mvaviY †¯̂”Qv‡mex  cÖwZôvbmg~n †`‡ki cÖZ¨šÍ AÂ‡j Qwo‡q 

wQwU‡q i‡q‡Q| Gme mvaviY †¯̂”Qv‡mex  cÖwZôvb mxwgZ  cwim‡i n‡jI wewfbœ  Av_©-mvgvwRK  Dbœqbg~jK  KvR  K‡i  

hv‡”Q| †¯̂”Qv‡mex cÖwZôv‡bi mv‡_ Rwo‡q Av‡Q †`‡ki nvRv‡iv mgvRKg©x| Gme mvaviY †¯̂”Qv‡mex cÖwZôvb miKv‡ii 

cvkvcvwk †`‡ki Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b KvR K‡i hv‡”Q| Zviv miKv‡ii cv‡k †_‡K wewfbœ `y‡h©vM †hgb eb¨v, R¡‡jv”Qvm, 

N~wY©So I gnvgvix BZ¨vw` cwiw ’̄wZ †gvKv‡ejvq ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb K‡i _v‡K| G mKj cÖwZôv‡bi Kg©m~wP‡Z AšÍf©y³ 

Av‡Q MYwk¶v, e„wËg~jK cÖwk¶Y (Kw¤úDUvi cÖwk¶Y, UvBc ivBwUs, GgeªqWvix, D‡ji KvR, `wR©  weÁvb), ¶y`ª I KzwUi 

wkí, e„¶‡ivcb I e„¶ cwiPh©v, grm¨ Pvl, nvum-gyiMx cvjb, GjvKvi cwi¯‹vi cwi”QbœZv, GwZg cÖwZcvjb, †eIqvwik jvk 

`vdb, webvg~‡j¨ wPwKrmv, `yt ’̄ I Mixe‡`i Kg©ms ’̄v‡bi j‡¶¨ Avw_©K mnvqZv cÖ`vb, cÖv_wgK wPwKrmv, cvwievwiK ¯̂v ’̄¨ 

cwiPh©v, msMxZ wk¶v, †Ljvayjv, cvVvMvi Ges wewfbœ mvs¯‹…wZK I mvgvwRK †mevg~jK  Kg©m~wPi GK ev GKvwaK welqvejx| 

Aby`vb eÈb bxwZgvjv Abyhvqx evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` †_‡K G Lv‡Zi eivÏK…Z Aby`v‡bi A_© †RjvIqvix 

RbmsL¨vi Abycv‡Z e›Ub Kiv n‡q _v‡K| †Rjv mgvRKj¨vY Kvh©wU D³ eivÏK…Z A_© Av‡e`bKvix cÖwZôv‡bi g‡a¨ e›U‡bi 

mycvwikmn evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡` †cÖiY K‡i _v‡K| AZtci cwil` n‡Z D³ mycvwikK…Z Aby`v‡bi cÖ Í̄ve 

hvPvB-evQvB †k‡l P~ovšÍ Kiv nq| 2021-2022 A_©eQ‡i †`‡ki 64wU †Rjvi 4502wU cÖwZôv‡bi AbyK~‡j 

11,00,00,000/-(GMvi †KvwU) UvKv Aby`vb †`qv n‡q‡Q| 

8.7. 2021-2022 A_©eQ†i mvaviY †¯̂”Qv†mex msMV‡bi wefvM I †RjvIqvix Aby`v‡bi cwimsL¨vb 

2021-2022 A_©eQ‡i wefvMIqvix wbewÜZ mvaviY †¯̂”Qv‡mex cÖwZôv‡bi  g‡a¨ Aby`vb e›U‡bi Rb¨ eivÏ ZvwjKv 

 

‡gvU eivÏ :- 1১,00,00,000/- 

  

bs wefv‡Mi bvg UvKvi cwigvY gšÍe¨ 

1| XvKv ২,৭৮,০৮,০০০/-  

2| PUªMÖvg ২,১৭,১৪  ০০০/-  

3| ivRkvnx ১,৩৯,৭৯,০০০/-  

4| iscyi ১,২২,০১,০০০/-  

5| Lyjbv ১,১৯,৭৯,০০০/-  

6| ewikvj ৬৩,৫৮,০০০/-  

7| wm‡jU ৭৫,৬৮,০০০/-  

8| gqgbwmsn ৮৩,৯৩,০০০/-  

  1১,00,00,000/-  

 

2020-2021 A_©eQ‡i ‡RjvIqvix wbewÜZ mvaviY †¯̂”Qv‡mex cÖwZôv‡bi  g‡a¨ Aby`vb e›U‡bi Rb¨ eivÏ ZvwjKv 

 

bs ‡Rjvi bvg UvKvi cwigvY bs ‡Rjvi bvg UvKvi cwigvY 

wefvM-XvKv wefvM- PUªMÖvg 

1| XvKv ৯১,৯৬,০০০/- 14| PUªMÖvg ৫৮,১৯,০০০/- 

2| MvRxcyi ২৫,৯৬,০০০/- 15| K·evRvi ১৭,৪৯,০০০/- 

3| gvwbKMÄ ১০,৬৭,০০০/- 16| LvMovQwo ৪,৭৩,০০০/- 

4| gyÝxMÄ ১১,০০,০০০/- 17| ivsMvgvwU ৪,৫১,০০০/- 

5| biwms`x ১৬,৯৪,০০০/- 18| ev›`ievb ২,৯৭,০০০/- 

6| bvivqbMÄ ২২,৫৫,০০০/- 19| Kzwgjøv ৪১,১৪,০০০/- 

7| dwi`cyi ১৪,৬৩,০০০/- 20| eªvþYevoxqv ২১,৬৭,০০০/- 

8| ivRevox ৮,০৩,০০০/- 21| Puv`cyi ১৮,৪৮,০০০/- 



 

9| ‡MvcvjMÄ ৮,৯১,০০০/- 22| ‡bvqvLvjx ২৩,৭৬,০০০/- 

10| gv`vixcyi ৮,৯১,০০০/- 23| ‡dbx ১১,০০,০০০/- 

11| kixqZcyi ৮,৮০,০০০/- 24| j²xcyi ১৩,২০,০০০/- 

12| wK‡kviMÄ ২২,২২,০০০/-                         ‡gvU 

= 

২,১৭,১৪,০০০/- 

13| UvsMvBj ২৭,৫০,০০০/-    

                          ‡gvU = ২,৭৮,০৮,০০০/-    

 

 

 

wefvM- ivRkvnx wefvM- iscyi 

25| ivRkvnx ১৯,৮০,০০০/- 33| iscyi ২২,০০,০০০/- 

26| bIMuv ১৯,৯১,০০০/- 34| bxjdvgvix ১৩,৯৭,০০০/- 

27| PuvcvBbeveMÄ ১২,৫৪,০০০/- 35| KzwoMÖvg ১৫,৮৪,০০০/- 

28| bv‡Uvi ১২,৯৮,০০০/- 36| MvBevÜv ১৮,১৫,০০০/- 

29| e¸ov ২৫,৯৬,০০০/- 37| jvjgwbinvU ১০,৯১,০০০/- 

30| RqcyinvU ৫,৭০,০০০/- 38| w`bvRcyi ২২,8০,০০০/- 

31| cvebv ১৯,২৫,০০০/- 39| VvKziMuvI ১০,৬৭,০০০/- 

32| wmivRMÄ ২৩,৬৫,০০০/- 40| cÂMo ৭,৫9,০০০/- 

                          ‡gvU = ১,৩৯,৭৯,০০০/-                          ‡gvU 

= 

১,২২,০১,০০০/- 

wefvM- Lyjbv 

 

wefvM- বন শাল 

41| Lyjbv ১৭,৭১,০০০/- 51| বন শাল ১৭,৮২,০০০/- 

42| mvZ¶xiv ১৫,১৮,০০০/- 52| ‡fvjv ১৩,৫৩,০০০/- 

43| ev‡MinvU ১১,১২,০০০/- 53| SvjKvVx ৫,১৭,০০০/- 

44| h‡kvi ২১,১২,০০০/- 54| wc‡ivRcyi ৮,৪৭,০০০/- 

45| wSbvB`n ১৩,৫৩,০০০/- 55| cUzqvLvjx ১১,৭৭,০০০/- 

46| gv¸iv ৭,০৪,০০০/- 56| ei¸bv ৬,৮২,০০০/- 

47| bovBj ৫,৫০,০০০/-                        ‡gvU = ৬৩,৫৮,০০০/- 

48| Kzwóqv ১৪,৮৫,০০০/-    

49| PzqvWvsMv ৯,৬৮,০০০/-    

50| ‡g‡nicyi ৫,০৬,০০০/-    

                          ‡gvU = ১,১৯,৭৯,০০০/-    



 

wefvM- wm‡jU wefvM- ময়মনভসংহ 

57| wm‡jU ২৬,২৯,০০০/- 61| ময়মনভসংহ 3৯,০5,000/- 

58| nweMÄ ১৫,৯৫,০০০/- 62| জামালপুর 1৭,৪9,000/- 

59| ‡gŠjfxevRvi ১৪,৬৩,০০০/- 63| টশরপুর ১0,৩4,000/- 

60| mybvgMÄ ১৮,৮১,০০০/- 64| টনত্রনকানা 1৭,০5,000/- 

  ৭৫,৬৮,০০০/-                          ‡gvU 

= 

৮৩,৯3,000/- 

 

 

 

 

8.8 Pv evMvb kÖwgK‡`i Rb¨ †UKmB Avevmb wbg©vY  

Ômevi Rb¨ evm¯’vbÕ gvbbxq cÖavbgš¿xi hzMvšÍKvix GKwU c`†ÿc| gywReel© Dcj‡ÿ G c`†ÿc ev¯Íevq‡b evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY 

cwil‡`i D‡Ï¨‡M Pv-evMvb we¯Í…Z wm‡jU wefv‡Mi 3wU †Rjv I PÆMÖvg wefv‡Mi 1wU †Rjvi Pv evMvb kÖwgK‡`i Rb¨ 2021-2022 

A_©eQ‡i 100wU †UKmB Avevmb wbg©v‡bi Rb¨ 4,0000000/- (Pvi †KvwU) UvKv eivÏ Kiv nq| †Rjv wfwËK eivÏ weeiYx wb¤œiƒc :  

                                                 

ক্র: 

িাং 

খাি রজলা  িার্ রটকসই আবাসবি  

সাংখ্যা  

২০২১-২০২২ অর্ িবছব   ব াবি  

 

gšÍe¨ 

১. িা-বাগাি শ্রনর্কবদ  

জীবির্াি উন্নয়বি রটকসই 

আবাসি নির্ িাণ  

  িট্টগ্রার্ ১৫ ৬০,০০,০০০/-  

  নসবলট ১৫ ৬০,০০,০০০/-  

রর্ৌলর্ীবাজা  ৫০ ২,০০,০০,০০০/-  

হনবগঞ্জ ২০ ৮০,০০,০০০/-  

  রর্াট- ১০০ ৪,০০,০০,০০০/-  

 

  

 

 

নিত্র : িা বাগাি শ্রনর্কবদ  আবাসি নির্ িাি   wPÎ : িা বাগাি শ্রনর্কবদ  আবাসি নির্ িাণ 

                     

 



 

8.9. †Rjv mgvRKj¨vY KwgwU 

†`‡ki 64wU †Rjvq 64wU †Rjv mgvRKj¨vY KwgwU i‡q‡Q| এ সকল †Rjv mgvRKj¨vY KwgwU‡K 2021-2022 A_©eQ‡i  

6,00,00,000/- (Qq †KvwU ) UvKv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

2021-2022 অথ িবছবর মজলা সমাজকল্যাণ KwgwUর অনুকূবল মজলাওয়ারী অনুদান  

ক্রনর্ক রজলা  িার্ পন র্াি   ক্রনর্ক  রজলা  িার্ পন র্াি   

নবর্াগ : ঢাকা নবর্াগ- িট্টগ্রার্ 

১। ঢাকা 1400000 ১৪। চট্রগ্রাম 1400000 

২। গাজীপুর 900000 ১৫। কক্সবাজার 1000000 

৩। মার্নকগঞ্জ 900000 ১৬। খাগৈাছর্ৈ 800000 

৪। নারায়নগঞ্জ 900000 ১৭। রাাংগামাটি 800000 

৫। নরর্সাংদী 900000 ১৮।  বান্দরবান 800000 

৬। মুন্সীগঞ্জ 900000 ১৯। কুর্মল্লা 1000000 

৭। ফর্রদপুর 1000000 ২০। োহ্মণবার্ৈয়া 800000 

৮। রাজবার্ৈ 800000 ২১। চাঁদপুর 800000 

৯। মগাপালগঞ্জ 1000000 ২২। মনায়াখালী 1200000 

১০। মাদারীপুর 800000 ২৩। মফনী 800000 

১১। শরীয়িপুর 800000 ২৪। লক্ষ্মীপুর 800000 

১২। র্কবশারগঞ্জ 900000       

১৩। টাাংগাইল 900000       

নবর্াগ-  াজশাহী নবর্াগ-  াংপু  

২৫। রাজশাহী 1200000 ৩৩।  াংপু  1200000 

২৬। নওগাঁ 900000 ৩৪। িীলফার্া ী 800000 

২৭। িাঁপাইিবাবগঞ্জ 900000 ৩৫। কুনড়গ্রার্ 900000 

২৮। িাবটা  800000 ৩৬। গাইবান্ধা 900000 

২৯। বগুড়া 900000 ৩৭। লালর্নি হাট 1400000 

৩০। জয়পু হাট 700000 ৩৮। নদিাজপু  1200000 

৩১। পাবিা 900000 ৩৯। ঠাকু গাঁও ১০০০০০০ 

৩২। নস াজগঞ্জ 900000 ৪০। পঞ্চগড় 800000 

নবর্াগ- খুলিা নবর্াগ- বন শাল 

৪১। খুলিা 1200000 ৫১। বন শাল ১২০০০০০ 

৪২। সািক্ষী া 800000 ৫২। রর্ালা 800000 

৪৩। বাবগ হাট ৯০০০০০ ৫৩। ঝালকাঠী 700000 

৪৪।  বশা  900000 ৫৪। নপব াজপু  900000 

৪৫। নঝিাইদহ 700000 ৫৫। পটুয়াখালী ১০০০০০০ 

৪৬। র্াগু া ১০০০০০০ ৫৬। ব গুিা 700000 

৪৭। িড়াইল 800000       

৪৮। কুনিয়া 900000       



 

৪৯। চুয়াডাাংগা 700000       

৫০। রর্বহ পু  700000       

নবর্াগ- নসবলট নবর্াগ- র্য়র্িনসাংহ 

৫৭। নসবলট 1200000 ৬১। র্য়র্িনসাংহ ১১০০০০০ 

৫৮। হনবগঞ্জ 900000 ৬২। জার্ালপু  900000 

৫৯। রর্ৌলর্ীবাজা  900000 ৬৩। রশ পু  800000 

৬০। সুিার্গঞ্জ 1200000 ৬৪। রিত্রবকািা 1400000 

 

8.12.Dc†Rjv mgvRKj¨vY KwgwU  

†`‡ki 64wU †Rjvq 492wU Dc†Rjv mgvRKj¨vY KwgwU i‡q‡Q| 492wU Dc†Rjv mgvRKj¨vY KwgwU‡K 50,000/- UvKv K‡i 2021-

2022 A_©eQ‡i  2,46,00,000/- (`yB †KvwU wQPwjøk j¶) UvKv Aby`vb cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  
 

9. 2021-22 A_©eQ‡i ‡`‡ki wewfbœ ‡Rjvi Aby`vb weZiY Abyôv‡bi wKQy 

Av‡jvKwPÎ 

 

 
 

মচক র্বিরণ করবছন জনাব এবক এম গার্লব খান , মজলা প্রশাসক, 

চাপাইনবাবগঞ্জ 

মচক র্বিরণ করবছন ড. মারুফ আহবমদ, মজলা প্রশাসক, 

র্সরাজগঞ্জ 



 

  

মচক র্বিরণ করবছন জনাব শর্হদ উল্যাহ খান মময়র, মনায়াখালী 

মপৌরসভা, মনায়াখালী 

মচক র্বিরণ করবছন এডবভাবকট জনাব আব্দুস সালাম. 

মচয়ারম্যান, মমাহনপুর, রাজশাহী 

  

মচক র্বিরণ করবছন জনাব র্জয়াউল হক , মজলা প্রশাসক, বগুৈা অন্ধ ছাত্র-ছাত্রীবদর মাবে র্ববশষ অনুদাবনর মচক র্বিরণ করবছন 

জনাব মমাহাম্মদ জর্সম উর্িন, র্নব িাহী সর্চব (যুগ্মসর্চব), 

বাাংলাবদশ জািীয় সমাজকল্যাণ পর্রষদ 

 

           

10. gvbe m¤ú` Dbœqb  

10.1 M‡elYv, †mwgbvi I Kg©kvjv Av‡qvRb 

evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil` mg‡q  mg‡q D™¢yZ mvgvwRK wewfbœ mgm¨vi Ici Rwic I M‡elYv Kvh©µg cwiPvjbvi 

Rb¨ miKvi ¯̂xK…Z GKwU cÖwZôvb| 1956 mv‡j cwil` MV‡bi mg‡q M‡elYv Kvh©µg cwiPvjbvi g¨v‡ÛU _vK‡jI Dchy³ 

Rbe‡ji Afv‡e Ab¨vb¨ A‡bK Kv‡Ri mv‡_ ¸iæZ¡c~Y© Ab¨Zg G `vwqZ¡wU h_vh_fv‡e cvjb Kiv m¤¢e nqwb| 2021-2022 

A_©eQ‡i বাাংলাবদশ জািীয় সর্াজকল্যাণ পন ষবদ  অর্ িায়বি ‘‘বাাংলাদেি জািীয় সোজকল্যাণ পতরষে কর্তিক জািীয় পর্ িাদয়র 

প্রতিষ্ঠাদের অনুকূদল প্রেত্ত  অনুোদের সুফল পর্ িাদলাচো,   সরকাদরর সাোতজক তেরাপত্তা কে িসূতচর মূল্যায়ে,  প্রনিবন্ধী রসবা ও 

সাহায্য রকন্দ্র রর্বক প্রনিবন্ধী ব্যনক্ত বা প্রনিবনন্ধিা  ঝুঁনকবি র্াকা ব্যনক্তবগ িবক রসবা প্রদাি,  েতুে েতুে োেক সােগ্রীর উৎস, 

সরবরাহ, ব্যবহারকারী, সাোতজক প্রভাব ও উত্তরদণর উপায়,  সর্াজবসবা অনিদপ্ত  কর্তিক পন িানলি পল্লী সর্াজবসবা কা িক্রর্ 

(আ এসএস) দান দ্র নববর্ািবি  অন্যির্ র্বডল, মজলা সোজকল্যাণ কতেটিদক প্রেত্ত অনুোে তেরীক্ষা/জতরপ,  র্তিীয় তলদের 

জেদগাষ্ঠীদক তেদয় সরকাদরর কার্ িক্রে মূল্যায় ’’ শীষ িক সািটি গববষণা সম্পন্ন হবয়বছ।  



 

 
 

নিত্র : সািটি গববষণা প্রনিষ্ঠাবি  সাবর্ চুনক্তিার্া স্বাক্ষন ি হয়। নিত্র : বাাংলাদেি জািীয় সোজকল্যাণ পতরষে কর্তিক জািীয় পর্ িাদয়র 

প্রতিষ্ঠাদের অনুকূদল প্রেত্ত  অনুোদের সুফল পর্ িাদলাচো” িীষ িক 

মসতেোদর বক্তব্য রাখদেে সোজকল্যাণ েন্ত্রণালদয়র োেেীয় সতচব 

জোব মোোঃ জাহােীর আলে 

 

  

আ এসএস র্তিীয় নলঙ্গ 

  

রজলা সর্াজকল্যাণ কনর্টি িতুি িতুি র্াদক 

  

  

 



 
 

 

10.3. cÖwk¶Y Kvh©µg 

 

      মদবশর আথ িসামার্জক উন্নয়বনর মাধ্যবম রূপকে ২০২১ ও মটকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা (এসর্ডর্জ) অজিবনর জন্য 

একটি গুরুত্বপূণ ি উপাদান হবলা প্রর্শক্ষণ। প্রর্শক্ষবণর মকান র্বকে মনই। বাাংলাবদশ জািীয় সমাজকল্যাণ পর্রষদ দক্ষ 

ও প্রর্শর্ক্ষি মানবসম্পদ সৃর্ষ্ট ও উন্নয়বন র্নয়র্মিভাবব মেচ্ছাবসবী সাংগঠবনর র্নব িাহীগবণর জন্য ১৯৯৯-২০০০ 

অথ িবছর মথবক “সমাজকল্যাণমূলক কা িক্রবম সম্পকৃ্ত সাংগঠবনর ব্যবিাপনা ও কমীবদর দক্ষিা উন্নয়ন” শীষ িক 

প্রর্শক্ষণ মকাবস ির আবয়াজন কবর আসবছ।  প্রর্শক্ষবণ বাাংলাবদশ জািীয় সমাজকল্যাণ পর্রষবদর লক্ষয, উবিশ্য ও 

কা িক্রম; সমাজবসবা অর্ধদফিবরর কা িক্রম; মেচ্ছাবসবী সমাজকল্যাণ সাংিাসমূহ (মরর্জবেশন ও র্নয়ন্ত্রণ) 

অধ্যাবদশ ১৯৬১ ও র্বর্ধমালা ১৯৬২; সমাজকল্যাবণর গুরুত্বপূণ ি, প্রবয়াজনীয়িা এবাং ব্যর্ক্ত ও সাংগঠবনর ভূর্মকা; 

বনর্িকিা ও সামার্জক মূল্যববাধ; জন্ম র্নবন্ধন, র্ববাহ র্নবন্ধন ও মভাটার র্নবন্ধন আইনসমূহ; নারী ও র্শশু র্ন িািন 

ও পাচার প্রর্িবরাধ, ম ৌতুক ও বাল্যর্ববাহ আইন এবাং পর্রববশ ও দুব িাগ ব্যবিাপনায় মেচ্ছাবসবী সাংগঠবনর 

ভূর্মকা; প্রাথর্মক োিয, মা ও র্শশু োিয পর্রচ িা, পুর্ষ্ট ও পর্রবার পর্রকেনা;  মাদকাসর্ক্ত সমস্যা ও িার 

প্রর্িকার; সামার্জক বনায়ন ও পর্রববশ সাংরক্ষবণ বনায়বনর গুরুত্ব; মনর্তবত্বর েরূপ, গুণাবলী ও মনর্তবত্বর ধরণ, 

সামার্জক ও জািীয় উন্নয়বন মনর্তবত্বর গুরুত্ব; মজন্ডার ববষম্য দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমিায়ন; দার্রদ্র র্ববমাচন, 

ক্ষুদ্র্ঋণ কম িসূর্চ, র্বর্ভন্ন ধরবণর প্রকে প্রস্তাবনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (গবাদী পশু, হাঁসমুরগী পালন, হস্তর্শে, 

কর্ম্পউটার প্রর্শক্ষণ, মৎস্যচাষ প্রভৃর্ি), স্যার্নবটশন এবাং আবস ির্নক সমস্যা ও িার প্রর্িকার; িথ্য প্রযুর্ক্তর গুরুত্ব 

ও প্রবয়াজনীয়িা; িানীয় সম্পবদর ব্যবহার, িানীয় সরকার এবাং র্জও-এনর্জও সহব ার্গিা; মটকসই উন্নয়ন 

লক্ষযমাত্রা (এসর্ডর্জ) অজিবন মেচ্ছাবসবী সাংগঠবনর করণীয়; মেচ্ছাবসবী সাংগঠবনর কা িক্রম পর্রচালনায় গববষণা, 

জরীপ, মূল্যায়বনর গুরুত্ব ও প্রর্িববদন প্রণয়ন; বাবজট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; মেচ্ছাবসবী সাংগঠবনর আয়-ব্যয় 

র্নব িাবহর র্নয়মাবলী, কযাশবর্হ র্লখন এবাং র্নরীক্ষা; প্রর্িবন্ধী ব্যর্ক্তবদর অর্ধকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩; জািীয় 

প্রর্িবন্ধী উন্নয়ন ফাউবন্ডশবনর কা িক্রম; মদবশর আথ িসামার্জক উন্নয়বন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালবয়র আওিায় চলমান 

গুরুত্বপূণ ি কা িক্রমসমূহ, সামার্জক র্নরাপত্তা মবর্ষ্টনী কম িসূর্চ, বিিমান সরকাবরর উবল্লখব াগ্য কম িকান্ড ও সফলিা 

(আগামীর বাাংলাবদশ) এবাং মসানার বাাংলা-মডল্টা প্লান-২১০০ রূপকে-২০২১ প্রভৃর্ি র্বষবয় ধ্যান-ধারণা মদয়া হয়। 

র্রবসাস ি পাস িন র্হবসবব র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয়, অর্ধদফির, দপ্তর, সাংিার উধ িিন কম িকিিাবৃন্দ এবাং র্বশ্বর্বদ্যালবয়র 

অধ্যাপকগণবক আমন্ত্রণ জানাবনা হয়। প্রর্শক্ষণ মশবষ সমাপনী র্দববস প্রর্শক্ষণাথীবদর সনদপত্র প্রদান করা হয়। 

পর্রষদ কর্তিক ২০২১-২০২২ অথ িবছবর মেচ্ছাবসবী সাংগঠবনর সদস্যবদর জন্য “সমাজকল্যাণমূলক কা িক্রবম সম্পৃক্ত 

সাংগঠবনর ব্যবিাপনা ও কমীবদর দক্ষিা উন্নয়ন” শীষ িক প্রর্শক্ষণ কা িক্রবমর আওিায় ২৫টি মকাবস ি ৯৫৫জন 

প্রর্শক্ষণাথীবক প্রর্শক্ষণ মদয়া হবয়বছ,  ার মবধ্য ৬৯৭জন পুরুষ এবাং ২৫৮জন নারী। ।  

 

2021-2022 A_©eQ‡i ÔmgvRKj¨vYg~jK msMV‡bi e¨e ’̄vcbv I Kgx©‡`i `ÿZv DbœqbÕ  

cÖwkÿY ‡Kv‡m©i 25wU †Kv‡m©i weeiYx 

 

†Kvm© 

b¤^i 

cÖwkÿ‡Yi ZvwiL 

cÖwkÿY kyiæ Ges †kl 

cÖwkÿ‡Yi 

†gqv` (w`b) 

cÖwkÿYv_©xi msL¨v 

cyiæl (Rb) bvix (Rb) ‡gvU (Rb) 

1g 5-09-2021 n‡Z 09-09-2021 5 32 9 41 

2q 12-09-2021 n‡Z 16-09-2021 5 28 6 34 



 

3q 19-09-2021 n‡Z 23-09-2021 5 26 6 32 

4_© 26-09-2021 n‡Z 30-09-2021 5 20 14 34 

5g 03-10-2021 n‡Z 07-10-2021 5 25 9 34 

6ô 10-10-2021 n‡Z 14-10-2021 5 22 9 31 

7g 24-10-2021 n‡Z 28-10-2021 5 28 18 46 

8g 31-10-2021 n‡Z 04-11-2021 5 27 14 41 

9g 07-11-2021 n‡Z 14-11-2021 5 33 8 41 

10g 14-11-2021 n‡Z 18-11-2021 5 31 12 43 

11Zg 21-11-2021 n‡Z 25-11-2021 5 31 14 45 

12Zg 28-11-2021 n‡Z 02-12-2021 5 31 13 44 

13Zg 05-12-2021 n‡Z 09-12-2021 5 32 13 45 

14Zg 19-12-2021 n‡Z 23-12-2021 5 28 6 34 

15Zg 26-12-2021 n‡Z 30-12-2021 5 26 9 35 

16Zg 02-01-2022 n‡Z 06-01-2022 5 31 11 42 

17Zg 09-01-2022 n‡Z 13-01-2022 5 31 8 39 

18Zg 16-01-2022 n‡Z 20-01-2022 5 32 10 42 

19Zg 27-02-2022 n‡Z 03-03-2022 5 21 14 35 

20Zg 6-03-2022 n‡Z 10-03-2022 5 24 11 35 

21Zg 20-03-2022 n‡Z 24-03-2022 5 30 09 39 

22Zg 27-03-2022 n‡Z 31-03-2022 5 32 08 40 

23Zg 22-05-2022 n‡Z 26-05-2022 5 25 09 34 

24Zg 29-05-2022 n‡Z 02-06-2022 5 26 08 34 

25Zg 05-06-2022 n‡Z 09-06-2022 5 25 10 35 
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 cwiPvwjZ weMZ 23 eQ‡ii cÖwkÿY †Kv‡m©i mswÿß weeiYx 

A_©eQi     cÖwkÿY 

†Kv‡m©i 

msL¨v 

 

‡Kv‡m©i 

†gqv` 

(w`b) 

          cÖwkÿYv_©xi msL¨v (Rb) bvix cÖwkÿYv_x©i 

AskMÖn‡Yi 

kZKiv nvi 

(%) 

AskMÖn‡Y 

jÿ¨ AR©‡bi 

kZKiv nvi 

(%) 

 

cyiæl bvix ‡gvU 

1999-2000 6 3  133  29  162  18 90 

2000-2001 9 3  145  75  220  34 81 

2001-2002 10 3  194  38  232  16 77 

2002-2003 9 3/5  199  58  257  23 95 

2003-2004 10 4/6  186  62  248  25 83 

2004-2005 12 4/6  272  43  315  14 88 



 

 

 

 

2021-2022 A_©eQ‡i cwiPvwjZ wewfbœ ‡Kv‡m©i w¯’i wPÎ 

 

  

 

2005-2006 15 4/5  347  41 388  11 86 

2006-2007 13 5  279 25  304  8 78 

2007-2008 14 5/6  339 22  361  6 86 

2008-2009 15 5  382 46  428  11 95 

2009-2010 15 5  316  54  370  15 82 

2010-2011 20 5  403 107  510  21 85 

2011-2012 25 5  593 67 660  10 88 

2012-2013 25 5  618  99  717  14 96 

2013-2014 25 5  567 200 767  26 102 

2014-2015 30 5  777 137 914 15 102 

2015-2016 35 5 924 139 1063 13 101 

2016-2017 36 5 957 129 1086 12 101 

2017-2018 35 5 1014 116 1130 11 92 

2018-2019 34 5 1040 224 1264 18 103 

২০১৯-২০২০ ২১ ৫ 543 315 858 ৩৬ 70 

2020-2021 ---- ---- ---- ---- ---- ----- ---- 

2021-2022 25 5 697 258 955 27 ১০৪ 



 

  

  

 

 

 

১১. বাাংলাবদশ জািীয় সর্াজকল্যাণ পন ষবদ  নবগি ৫০ বছব   সাফল্য 

                                                           

     বাাংলাদেি  জািীয় সোজকল্যাণ পতরষে সোজকল্যাণ েন্ত্রণালদয়র অধীে একটি সাংতবতধবদ্ধ সাংস্থা। উন্নি, র্ত্নিীল ও  তেরাপে  

সোজ  তবতেে িাণ  এবাং সোজকল্যাণমূলক  কার্ িক্রদের  জািীয়  চাতহো পূরদণর লদক্ষে বাাংলাদেি জািীয় সোজকল্যাণ  পতরষে 

সোজকল্যাণমূলক েীতি তেধ িারণ, কে িসূতচ গ্রহণ ও প্রকল্প প্রণয়দে তেরলসভাদব কাজ কদর র্াদে। সোজকল্যাণমূলক  কার্ িক্রদে  

তেদয়াতজি  ব্যতক্ত, সাংস্থা ও  প্রাতিষ্ঠাতেক  উদযাগ  সহায়িা  এবাং  সাোতজক  গদবষণার োধ্যদে সেসােতয়ক সাোতজক 

সেস্যাবলী তচতিিকরণ ও তেরসেকদল্প সরকারদক সুপাতরি ও পরােি ি প্রোে কদর র্থাদক। বাাংলাদেি জািীয় সোজকল্যাণ পতরষে 

সোদজর অেগ্রসর, সুতবধাবতিি, তপতেদয়পড়া  ও প্রাতিক জেদগাতষ্ঠর জীবেোে উন্নয়দে কাজ কদর র্াদে।  

জািীয় প িাবয়র প্রর্িষ্ঠানবক অনুদান : 

      সোজদসবা অতধেপ্তর কর্তিক তেবতন্ধি ও বাাংলাদেি জািীয় সোজকল্যাণ পতরষদের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠােদক জািীয় পর্ িাদয়র 

প্রতিষ্ঠাে তহদসদব এককালীে অনুোে প্রোে করা হদয় র্থাদক। র্ার োধ্যদে জািীয় পর্ িাদয়র প্রতিষ্ঠােসমূহ সোদজর র্তণমূল অসহায়, 

প্রতিবন্ধী ও েতরদ্র োনুদষর কল্যাদণ কার্য্কক্রিে পতরচালো কদর র্থাদক। 

 

র্নবর্ন্ধি সাধারণ মেচ্ছাবসবী প্রর্িষ্ঠানবক অনুদান : 

 

     মদশব্যাপী সমাজকল্যাণমূলক কা িক্রবম র্বস্তৃর্ির লবক্ষয র্নবর্ন্ধি সাধারণ মেচ্ছাবসবী প্রর্িষ্ঠান সীর্মি পর্রসবর হবলও র্বর্ভন্ন 

আথ ি-সামার্জক উন্নয়নমূলক কাজ কবর  াবচ্ছ। মেচ্ছাবসবী প্রর্িষ্ঠান সাবথ জর্ড়িবয় আবছ মদবশর লক্ষ লক্ষ দু:ি মানুষ ও সমাজকমী। 

সরকাবরর  পাশাপার্শ  মদবশর  আথ ি-সামার্জক  উন্নয়বন  এসব  সাংগঠনগুবলা  গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা পালন কবর আসবছ।  বিিমাবন  

সারাবদবশ  সমাজবসবা  অর্ধদপ্তর কর্তিক  র্নবর্ন্ধি মেচ্ছাবসবী  প্রর্িষ্ঠান  সাংখ্যা 62 হাজাবররও মবর্শ বাাংলাবদশ  জািীয়  

সমাজকল্যাণ পর্রষদ সারাবদবশ সমাজবসবা অর্ধদপ্তর কর্তিক র্নবন্ধনকৃি মেচ্ছাবসবী প্রর্িষ্ঠানসমূহবকপৃষ্ঠবপাষকিা এবাং 

সহব ার্গিার লবক্ষয অনুদান র্দবয় থাবক। 

 

মরাগীকল্যাণ সর্মর্ির মাধ্যবম অনুদান 

 

    দু:ি, অসহায় ও দর্রদ্র মরাগীবদর র্চর্কৎসা, সহবজ হাসপািাবল ভর্িি করা, র্বনামূবল্য ঔষধ প্রদান এবাং র্চর্কৎসাকালীন  আর্থ িক 

ও অন্যান্য সাহায্য প্রদাবনর লবক্ষয মদবশর প্রর্িটি সরকার্র মমর্ডবকল  কবলজ হাসপািাল, র্ববশষার্য়ি হাসপািাল এবাং প্রর্িটি  

মজলা  ও  উপবজলা োিয  কমবপ্লবক্স  মরাগীকল্যাণ সর্মর্ি রবয়বছ। বাাংলাবদশ জািীয় সমাজকল্যাণ পর্রষদ মরাগীকল্যাণ 

সর্মর্িবক দু:ি, অসহায় মরাগীবদর র্চর্কৎসাবসবা ও উপকরণ প্রদাবনর জন্য আর্থ িক অনুদান প্রদান কবর থাবক। 

মানবসম্পদ উন্নয়বন (সমন্বয় পর্রষদ শহর  সমাজবসবার মাধ্যবম) অনুদান : 
 

    সারাবদবশর মজলা প িাবয় 80 টি শহর সমাজ  উন্নয়ন প্রকে পর্রষদ রবয়বছ।  েে সুর্বধাবভাগী, সুর্বধাবর্িি ও গরীব শহুবর  

সমাবজর  জনসাধারবণর  কম িসাংিান সৃর্ষ্টর  লবক্ষয  িাবদরবক  সাধারণ ও কার্রগর্র র্শক্ষা এবাং র্বর্ভন্ন বৃর্ত্তমূলকপ্রর্শক্ষণ  

প্রদানপূব িক  পছন্দনীয়  মপশায় র্নবয়াগ  পাওয়ার  সুব াগ সৃর্ষ্ট কবর, আথ ি-সামার্জক অবিার উন্নয়ন সাধন করাই শহর সমাজ 

উন্নয়ন প্রকে পর্রষবদর উবিশ্য। এ সকল প্রকে পর্রষবদর আববদবনর মপ্রর্ক্ষবি বাাংলাবদশ জািীয় সমাজকল্যাণ পর্রষদ মথবক 

এককালীন আর্থ িক অনুদান প্রদান করা হবয় থাবক। 

                                                                                                                                 

সাজাপ্রাপ্ত আসার্মবদর দক্ষিা উন্নয়বন (অপরাধী সাংবশাধন ও পুনব িাসন সর্মর্ির মাধ্যবম) অনুদান : 



 
 

      সাজাপ্রাপ্ত আসার্মবদর  দক্ষিা  উন্নয়বনর  লবক্ষয মদবশর 64 মজলার 64 মজলখানায় অপরাধী সাংবশাধন ও পুনব িাসন সর্মর্ি 

রবয়বছ।  মজবলর কবয়র্দবদর প্রর্শক্ষণ  কম িসূর্চর মাধ্যবম দক্ষিা উন্নয়ন ও পুনব িাসন করাই এর উবিশ্য। এ সকল অপরাধী 

সাংবশাধন ও পুনব িাসন সর্মর্ির আববদবনর মপ্রর্ক্ষবি বাাংলাবদশ জািীয় সমাজকল্যাণ পর্রষদ এককালীন আর্থ িক অনুদান প্রদান 

কবর থাবক। 
 

ক্ষুদ্র জার্িসত্তা, নৃ-মগাষ্ঠী ও সম্প্রদাবয়র জীবনমান উন্নয়ন: 

 

     ক্ষুদ্র জার্িসত্তা, নৃ-মগাষ্ঠী ও সম্প্রদাবয়র জীবনমান উন্নয়বনর প্রর্িবছর বাাংলাবদশ জািীয় সমাজকল্যাণ পর্রষদ হবি  অনুদান 

প্রদান করা হয়।   া ক্ষুদ্র জার্িসত্তা, নৃ-মগাষ্ঠী ও সম্প্রদাবয়র  জীবনমান উন্নয়বন উবল্লখব াগ্য ভূর্মকা পালন কবর থাবক। 
 

ক্ষুদ্র জার্িসত্তা, নৃ-মগাষ্ঠী ও সম্প্রদাবয়র ছাত্র/ছাত্রীবদর এককালীন র্শক্ষাবৃর্ত্ত : 

 

     প্রর্িবছর  বাাংলাবদশ  জািীয়  সমাজকল্যাণ  পর্রষদ  প্রর্িবছর  ক্ষুদ্র  জার্িসত্তা, নৃ-মগাষ্ঠী ও সম্প্রদাবয়র মমধাবী ও দর্রদ্র 

ছাত্র-ছাত্রীবদর র্শক্ষাবৃর্ত্ত প্রদান  করা হয়।  ার  মাধ্যবম র্পর্ছবয় পৈা  ক্ষুদ্র জার্িসত্তা, নৃ-মগাষ্ঠী ও সম্প্রদাবয়র ছাত্র-ছাত্রীবদর 

সমাবজর মূল মরািধারায় একীভূি হবচ্ছ। 

 

নদীভাঙ্গবন র্ভটামাটিহীন ক্ষর্িগ্রস্তবদর  ও পুনব িাসন : 
 

     প্রর্িবছর বাাংলাবদশ জািীয় সমাজকল্যাণ পর্রষদ হবি নদীভাঙ্গবন র্ভটামাটিহীন ক্ষর্িগ্রি ও বর্স্তবাসীবদর পুনব িাসবনঅনুদান 

প্রদান কবর থাবক।  া নদীভাঙ্গবন র্বলীন ক্ষর্িগ্রস্তবদর পুনব িাসবন উবল্লখব াগ্য ভূর্মকা রাবখ। 
 

চা-বাগান ের্মকবদর জীবনমান উন্নয়ন : 
 

     বাাংলাবদশ  জািীয়  সমাজকল্যাণ  পর্রষদ  হবি চা-বাগান  ের্মকবদর জীবনমান উন্নয়বন আর্থ িক সহায়িা প্রদান করা হবচ্ছ। 

এ সহায়িার মাধ্যবম চা-বাগান ের্মকবদর জীবনমান উন্নয়বন মটকসই আবাসন র্নম িাণ কম িসূর্চর মাধ্যবম গৃহহীনবদর ব্যবিা  কবর 

মদয়া হবচ্ছ। এ সহায়িার  মাধ্যবম  চা-বাগান  ের্মকবদর  জীবনমান  উন্নয়ন এবাং ববষম্যহীন সমাজ প্রর্িষ্ঠায় বাাংলাবদশ জািীয় 

সমাজকল্যাণ পর্রষদ অগ্রণী ভূর্মকা পালন করবছ। 
 

প্রাকৃর্িক দুব িাবগ ক্ষর্িগ্রস্তবদর পুনব িাসন : 

 

     প্রর্িবছর বাাংলাবদশ জািীয় সমাজকল্যাণ পর্রষদ হবি প্রাকৃর্িক দুব িাবগ ক্ষর্িগ্রস্তবদর পুনব িাসবন আর্থ িক সহায়িা প্রদান করা  

হবয়বছ। র্বশ্ব  জলবায়ু  পর্রবিিবনর  প্রভাবব উপকূলীয় মদশ র্হবসবব  বাাংলাবদশ  প্রাকৃর্িক  দুব িাবগর  সম্মুখীন হয়।  া প্রাকৃর্িক  

দুব িাবগ ক্ষর্িগ্রস্তবদর পুনব িাসবন জলবায়ু পর্রবিিন মমাকাববলায় কা িকর পদবক্ষপ র্হবসবব গণ্য হবব। 
 

র্ভক্ষাবৃর্ত্ত র্নরসন : 
 

     প্রর্িবছর বাাংলাবদশ জািীয় সমাজকল্যাণ পর্রষদ কর্তিক র্ভক্ষাবৃর্ত্ত র্নরসবন আর্থ িক সহায়িা প্রদান করা হয়।  ার মাধ্যবম 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রর্িশ্রুর্ি অনু ায়ী ক্ষুধা  ও  দার্রদ্রমুক্ত  বাাংলাবদশ গৈায় বাাংলাবদশ জািীয় সমাজকল্যাণ পর্রষদ অগ্রণী 

ভূর্মকা পালন করবছ।                                                                                                            

 

র্ববশষ অনুদান 

 
 

      দর্রদ্র,অসহায়, দুি ও সাধারণ মানুষবদর র্ববশষ কবর দুোঃি অসহায় প্রর্িবন্ধী ব্যর্ক্তবদর র্চর্কৎসা, মলখাপৈা, র্ববাহ পুনব িাসন, 

কম িসাংিান ইিযার্দ খাবি ব্যর্ক্ত র্ববশষবক অনুদান প্রদান করা হয়। এছাৈাও র্কছু র্কছু কল্যাণমূলক সাংগঠন সর্মর্ি পিাকার বদঘ িয 

প্রর্িষ্ঠান মবধ্য অনুদান বরাি করা হবয় থাবক। অনুদাবনর অথ ি বরাবির মক্ষবত্র  প্রর্িবন্ধী ব্যর্ক্তবদর অগ্রার্ধকার প্রদান করা হয়। 

 

তেদে বাাংলাদেি জািীয় সোজকল্যাণ পতরষদের তবগি ১৯৮৫-১৯৮৬ মর্থদক ২০২১-২০২২ অর্থ িবের প িন্ত অনুদাি প্রদাি  সম্পনকিি 

কার্ িক্রে সাংদক্ষদপ তুদল ধরা হদলাোঃ- 
 
 

অর্ িবছ  প্রনিষ্ঠাি ব্যনক্ত রর্াট টাকা  পন র্াণ 

(লক্ষ টাকায়) সাংখ্যা টাকা  পন র্াণ সাংখ্যা টাকা  পন র্াণ 

১৯৮৫-১৯৮৬ ৩৯৭ ৩৯.৭০ ২০০ ১.২৭ ৪০.৯৭ 

১৯৮৬-১৯৮৭ ৩৯৪ ৩১.৫০ ৩০০ ১.৫০ ৩৩.০০ 

১৯৮৭-১৯৮৮ ৪০৯ ৪০.৮৫ ৩০০ ১.৫০ ৪২.৩৫ 

১৯৮৮-১৯৮৯ ৪৩১ ৪৩.১০ ৫০০ ২.৫০ ৪৫.৬০ 



 

১৯৮৯-১৯৯০ ৪৩১ ৪৩.১০ ৫০০ ২.৫০ ৪৫.৬০ 

১৯৯০-১৯৯১ ৪১১ ৪১.১০ ৫৮০ ৩.০০ ৪৪.১০ 

১৯৯১-১৯৯২ ৪৭০ ৪৭.০৯ ৩২০ ৬.৫০ ৫৩.৫৯ 

১৯৯২-১৯৯৩ ৪৮৭ ৪৮.৭১ ৩৫০ ৬.৫০ ৫৫.২১ 

১৯৯৩-১৯৯৪ ৫৪০ ৫৪.০৫ ২৫০ ৫.০০ ৫৯.০৫ 

১৯৯৪-১৯৯৫ ২৩৬২  ৭১.০১ ৩৪৮৯ ১১০.০০ ১৮১.০১ 

১৯৯৫-১৯৯৬ ২৭০৩   ৯১.৭৬ ৪৭২১ ১২৮.৮৮ ২২০.৬৪ 

১৯৯৬-১৯৯৭ ৩৯৪৭ ১৯০.১৪ ২৯১   ১৬.০০ ২০৬.১৪ 

১৯৯৭-১৯৯৮ ৩৩৮৬ ১৭২.০০ ৩৭০   ৪০.০০ ২১২.০০ 

১৯৯৮-১৯৯৯ ৩৩২২ ১৬৬.৫৩ ৪৫৫   ৩৬.০০ ২০২.৫৩ 

১৯৯৯-২০০০ ৩৭৬০ ১৭৯.৬৪ ৬১৪   ৩৫.০০ ২১৪.৬৪ 

২০০০-২০০১ ৩৭৯৪ ১৭৩.৪৪ ৬২৮   ৩৫.০০ ২০৮.৪৪ 

২০০১-২০০২ ৩১৫৯ ১৮৬.০৭ ১৩১৬   ৩০.৫০ ২১৬.৫৭ 

২০০২-২০০৩ ৩৮০৪ ১৮১.৭৫ ২৩৫৪   ৩৬.৮৫ ২১৮.৬০ 

২০০৩-২০০৪ ৩৭৯৭ ১৮১.৫৬ ১৯৫৬   ৩৪.১০ ২১৫.৬৬ 

২০০৪-২০০৫ ৭৯১৫ ৪৪৭.৭১ ২২৬৭   ২৬.৬৬ ৪৭৪.৩৭ 

২০০৫-২০০৬ ৯১৪৯ ৫৪৬.৮০ ৩৬৬৫   ৩৭.২৫ ৫৮৪.০৫ 

 

                                                                               
                                                               

প্রনশক্ষণ কর্ িসূনি : বাাংলাবদশ  জািীয়  সর্াজকল্যাণ  পন ষদ দক্ষিা বৃনি  লবক্ষয  ১৯৯৯-২০০০ অর্ িবছ  রর্বক 

“সোজকল্যাণমূলক  কার্ িক্রদে  সমৃ্পক্ত  সাংগঠদের  ব্যবস্থাপো  এবাং  কেীদের েক্ষিা উন্নয়ে” িীষ িক প্রতিক্ষণ কার্ িক্রে শুরু 

কদর। সেদয়র পতরক্রোয় বাাংলাদেি জািীয় সোজকল্যাণ পতরষদের অধীদে এ র্াবৎ মোট ৪১৪টি মকাদস ির োধ্যদে ১২২৫৪ জে 

(১০২২৮ জে পুরুষ এবাং ২০২৬জে োরী)-মক প্রতিক্ষণ প্রোদের োধ্যদে েক্ষ োেবসম্পদে রুপাির কদরদে। র্ার োধ্যদে েক্ষ 

প্রতিতক্ষি োেবসম্পে সোদজর কল্যাদণ গুরুত্বপূণ ি ভূতেকা পালে করদে। বাাংলাদেি জািীয় সোজকল্যাণ পতরষদের তবগি ১৯৯৯-

২০০০  রর্বক ২০২০-২০২১ অর্ িবছ  পর্য্নন্তি রর্াট ২২ বেদরর প্রতিক্ষদণর পতরসাংখ্যাে তেেরুপ: 

অর্ িবছ  রকাবস ি  সাংখ্যা প্রনশক্ষণার্ী  সাংখ্যা (জি) সব িবর্াট প্রনশক্ষণার্ী  সাংখ্যা 

পুরুষ র্নহলা 

১৯৯৯-২০০০ ৬ ১৩৩ ২৯ ১৬২ 

২০০০-২০০১ ৯ ১৪৫ ৭৫ ২২০ 

২০০১-২০০২ ১০ ১৯৪ ৩৮ ২৩২ 

২০০২-২০০৩ ৯  ১৯৯ ৫৮ ২৫৭ 

২০০৩-২০০৪ ১০ ১৮৬ ৬২ ২৪৮ 

২০০৪-২০০৫ ১২ ২৭২ ৪৩ ৩১৫ 

২০০৫-২০০৬ ১৫ ৩৪৭ ৪১ ৩৮৮ 

২০০৬-২০০৭ ৭১৬২ ৬৬৭.৭৫ ৫২৩৩   ৮৮.৭৫ ৭৫৬.৫০ 

২০০৭-২০০৮ ৭৩০০ ৬.৭০.৫০ ৫৩৩৫ ১০২.৪৩ ৭৭২.৯৩ 

২০০৮-২০০৯ --- --- --- --- --- 

২০০৯-২০১০ ২৭২১ ৫২৬.৩৪ ৩৮৪৫ ১৩৫.৩৫ ৬৬১.৬৯ 

২০১০-২০১১ ৪৭৬৫ ৫৫৩.৫৯ ৩৫০৪ ১২২.৩৭ ৬৭৫.৯৬ 

২০১১-২০১২ ২৮১০  ৫৯১.৯২ ৪৭৪৪ ১৭৩.০৮ ৭৬৫.০০ 

২০১২-২০১৩ ৩২৫৩ ৮৫২.৪৫ ১৬৬৩৭ ৭৯৭.৫৫ ১৬৫০.০০ 

২০১৩-২০১৪ ৩০৮৫ ৯৪৯.০৮ ১৭১৪০ ৮৩৬.১৫ ১৭৮৫.২৩ 

২০১৪-২০১৫ ৪০১০ ১,০০৪.৪৮ ২৮৮৫৬ ৯৩৬০৭ ১৯৪০.৫৫ 

২০১৫-২০১৬ ৪৯৪৭ ১,৯৪৩.৩০ ৪৫৭৭৬ ১২৩৯.৩৫ ৩১৮২.৬৫ 

২০১৬-২০১৭ ৪৬৮৬ ১,৯৪৫.০০ ৪৭৯৩৮ ১৫৫৫.০০ ৩৫০০.০০ 

২০১৭-২০১৮ ৫৩০৬ ২,৯৫৮.৫৯ ৩৯২৪৮ ২০৫৩.৫৯ ৫০১২.১৮ 

২০১৮-২০১৯ ৬০৭৬ ৩,২১৩.০০ ৩৯৪৫০ ১৯৮৭.০০ ৫২০০.০০ 

২০১৯-২০২০ ৫৫৫৪  ৪,৯৬১.২৯ ২৯৭৭৩ ১১০১.২০ ৬০৬২.৪৯ 

২০২০-২০২১ ৬২৮৬  ৫,১৩০.০০ ২১৬১০  ১৩৫৪.০০ ৬৪৮৪.০০ 

২০২১-২০২২ ৬১৬৭ ৫৩৩৮.৭০ ২০১৪৬ ১৪৪৬.০০ ৬৭৮৪.৭০ 

       সব িবর্াট= ১,২৩,০২৯ ৩৪২৮৩.৬০ ৩,৩৪,৫১৫ ১৪৫২৪.৪০ ৪৮৮০৮.০০ 



 

২০০৬-২০০৭ ১৩ ২৭৯ ২৫ ৩০৪ 

২০০৭-২০০৮ ১৪ ৩৩৯ ২২ ৩৬১ 

২০০৮-২০০৯ ১৫ ৩৮২ ৪৬ ৪২৮ 

২০০৯-২০১০ ১৫ ৩১৬ ৫৪ ৩৭০ 

২০১০-২০১১ ২০ ৪০৩ ১০৭ ৫১০ 

২০১১-২০১২ ২৫ ৫৯৩ ৬৭ ৬৬০ 

২০১২-২০১৩ ২৫ ৬১৮ ৯৯ ৭১৭ 

২০১৩-২০১৪ ২৫ ৫৬৭ ২০০ ৭৬৭ 

২০১৪-২০১৫ ৩০ ৭৭৭ ১৩৭ ৯১৪ 

২০১৫-২০১৬ ৩৫ ৯২৪ ১৩৯ ১০৬৩ 

২০১৬-২০১৭ ৩৬ ৯৫৭ ১২৯ ১০৮৬ 

২০১৭-২০১৮ ৩৫ ১০১৪ ১১৬ ১১৩০ 

২০১৮-২০১৯ ৩৪ ১০৪০ ২২৪ ১২৬৪ 

২০১৯-২০২০ ২১ ৫৪৩ ৩১৫ ৮৫৮ 

২০২০-২০২১ রকানর্ড-১৯ জনিি কা বণ প্রনশক্ষণ কর্ িসূনি স্থনগি নছল। 

২০২১-২০২২ ২৫ ৬৯৭ ২৫৮ ৯৫৫ 

               সব িবর্াট= ৪৩৯ ১০৯২৫ ২২৮৪ ১৩২০৯ 

 

সার্ানজক গববষণা :  বাাংলাবদশ জািীয় সর্াজকল্যাণ পন ষদ ১৯৫৬ সাবল  র জুনলউশি অনু ায়ী সার্ানজক গববষণা  নিবদ িশিা 

র্াকবলও প িাপ্ত জিবল ও  র্া র্ উবদ্যাবগ  কা বণ  গববষণা কার্য্নক্রির্ সম্পাদি ক া  ায়নি। বাাংলাবদশ জািীয় সর্াজকল্যাণ 

পন ষদ কর্তিক নবনর্ন্ন সর্বয় সম্পানদি গববষণা কার্য্নক্রিবর্  নবব ণ নিম্নরুপ : 

 

ক্রিঃ িাং গববষণা  নশব ািার্ অর্ িবছ  

১. সর্াজকল্যাণ  ও গববষণা ইিনিটিউট, ঢাকা নবশ্বনবদ্যালবয়  সাবর্ সর্বঝািা স্মা বক  অিীবি “নকবশা ী উন্নয়ি 

রকবন্দ্র  নিবাসীবদ  আি ণগি সর্স্যা নিনিিক ণ এবাং িা নি সবি  উপায় নিি িা ণ  : একটি র্বিাসার্ানজক 

সর্ীক্ষা” । 

২০১৬-২০১৭ 

২. ‘বাাংলাবদবশ  অবস  রিয়া বয়স্ক র ৌিকর্ীবদ  বিির্াি অবস্থা’  । ২০১৭-২০১৮ 

৩. “সর্াজকল্যাণমূলক কর্ িকাবন্ড জনড়ি সাংগঠবি  ব্যবস্থাপিা এবাং কর্ীবদ  দক্ষিা উন্নয়ি” শীষ িক প্রনশক্ষণ প বিী 

সর্াজকল্যাণমূলক কর্ িকাবন্ড অবদাি মূল্যায়বি সর্ীক্ষা । 

৪. “সর্াজকল্যাণ র্ন্ত্রণালয় কর্তিক সার্ানজক নি াপত্তা কর্ িসূনি  বাস্তবায়িিঃ উপকা বর্াগীবদ  ব্যনক্তগি ও পান বান ক 

জীববি এ  প্রর্াব” । 

২০১৮-২০১৯ 

৫. “লবণ শ্রনর্কবদ  জীবির্াি উন্নয়ি” শনষ িক গববষণা ২০১৯-২০২০ 

৬.  “ব াগীকল্যাণ সনর্নি  র্াধ্যবর্ পন িানলি দিঃস্থ, অসহায়, প্রনিবন্ধী র াগীবদ  নিনকৎসা সহায়িা কার্য্নক্রিবর্  প্রর্াব 

মূল্যায়ি” । 

২০২০-২০২১ 

৭. “সর্ন্বয় পন ষদ, শহ  সর্াজবসবা কর্ িসূনি পন িানলি র্ািবসম্পদ উন্নয়ি কার্য্নক্রিবর্  ফলাফল মূল্যায়ি” ।  

৮. ‘ক্ষুদ্র জানিসত্তা, নৃ-রগাষ্ঠী ও সম্প্রদাবয়  জীবির্াি উন্নয়বি অনুদাবি  কা ন িা  ািাই’ । 

৯. 
বাাংলাদেি জািীয় সোজকল্যাণ পতরষে কর্তিক জািীয় পর্ িাদয়র প্রতিষ্ঠাদের অনুকূদল প্রেত্ত  অনুোদের সুফল 

পর্ িাদলাচো 

২০২১-২০২২ 

১০. সরকাদরর সাোতজক তেরাপত্তা কে িসূতচর মূল্যায়ে 

১১. প্রনিবন্ধী রসবা ও সাহায্য রকন্দ্র রর্বক প্রনিবন্ধী ব্যনক্ত বা প্রনিবনন্ধিা  ঝুঁনকবি র্াকা ব্যনক্তবগ িবক রসবা প্রদাি 

১২. েতুে েতুে োেক সােগ্রীর উৎস, সরবরাহ, ব্যবহারকারী, সাোতজক প্রভাব ও উত্তরদণর উপায় 

 

ক্রিঃ িাং গববষণা  নশব ািার্ অর্ িবছ  

১৩. সর্াজবসবা অনিদপ্ত  কর্তিক পন িানলি পল্লী সর্াজবসবা কা িক্রর্ (আ এসএস) দান দ্র নববর্ািবি  অন্যির্ র্বডল ২০২১-২০২২ 

১৪. মজলা সোজকল্যাণ কতেটিদক প্রেত্ত অনুোে তেরীক্ষা/জতরপ 

১৫. র্তিীয় তলদের জেদগাষ্ঠীদক তেদয় সরকাদরর কার্ িক্রে মূল্যায়ে 

 

12 fwel¨r cwiKíbv : 

১.  ২০২১ - ২০৪১ রপ্রনক্ষি পন কল্পিা ও রডল্টা োি-২১০০ এ  আবলাবক সাংস্থাটি  রসবা  পন নি ও  াত্রা িতুি আনঙ্গবক 

সাজাবিা ; 



 

২.   জিবল কাঠাবর্া সম্প্রসা ণ ও দক্ষ রসবামূলক প্রনিষ্ঠাি নহবসবব গবড় রিালা; 

৩.  আগার্ী  বাাংলাবদশ, ২০৪১ সবি  উন্নি বাাংলাবদশ ও ২১০০ সবি  নি াপদ বদ্বীপ (রডল্টা োি) গড়া  পন কল্পিা  র  স্বপ্ন  

র্ািিীয় প্রিাির্ন্ত্রী রদবখবছি িা বাস্তবায়বি বাাংলাবদশ জািীয় সর্াজকল্যাণ পন ষদ বিপন ক । 
 

1৩. wewfbœ w`em -20২১-২০২২ D`hvcb: 

RvZxq †kvK w`em -20২১ D`hvcb: 

evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡`i D‡`¨‡M RvZxq †kvK w`em-2021 D`hvcb Kiv nq| G Dcj‡ÿ evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY 

cwil` Kvh©vj‡q বঙ্গবন্ধু রশখ মুনজবু   হর্াি এ  প্রনিকৃনিবি cy¯ú¯ÍeK Ac©b, Av‡jvPbv mfv I †`vqv gvnwdj AbywôZ nq| GQvovI 

e„ÿ‡ivcb Kiv nq| 

                

 

 

১৫.০৮.২০২১ িান খ জানি  নপিা বঙ্গবন্ধু রশখ মুনজবু   হর্াি এ  

৪৬ির্ শাহাদি বানষ িকীবি িাঁ  প্রনকৃনিবি পৃস্পস্তবক অপ িি  ক া হয়। 

১৫.০৮.২০২১ িান খ জানি  নপিা বঙ্গবন্ধু রশখ মুনজবু   হর্াি এ  

৪৬ির্ শাহাদি বানষ িকীবি রদায়া ও রর্ািাজাি অনুনষ্ঠি হয়। 

 

 

 

১৭.০৩.২০২২ িান খ জানি  নপিা বঙ্গবন্ধু রশখ মুনজবু   হর্াি এ  

জন্মশি বানষ িকীবি িাঁ  প্রনকৃনিবি পৃস্পস্তবক অপ িি  ক া হয়। 

১৭.০৩.২০২২ িান খ জানি  নপিা বঙ্গবন্ধু রশখ মুনজবু   হর্াি এ  

জন্মশি বানষ িকী উপলবক্ষয রদায়া ও আবলািিা সর্া অনুনষ্ঠি হয়। 



 

 

 

১৭.০৩.২০২২ িান খ জানি  নপিা বঙ্গবন্ধু রশখ মুনজবু   হর্াি এ  

জন্মশি বানষ িকী উপলবক্ষয রদায়া ও আবলািিা সর্া  একাাংশ। 

১৭.০৩.২০২২ িান খ জানি  নপিা বঙ্গবন্ধু রশখ মুনজবু   হর্াি এ  

জন্মশি বানষ িকী উপলবক্ষয রকক কাটা অনুনষ্ঠি হয়। 

১৪.cwi`k©b  

 

  

wPÎ : বাাংলাবদশ পন বা  পন কল্পিা সনর্নি (এফনপএনব) cwi`k©b 

K‡ib mnKvix cwiPvjK Rbve ‡gvt †gvwneeyjøvn  I wnmveiÿY 

Kg©KZ©v Rbve ‡gvt bRiæj Bmjvg| 

wPÎ : িা বাগাি cwi`k©b K‡ib উপ cwiPvjK (মূল্যায়ি) Rbve 

ফা হািা আক্তা | 

                                           

১৫.wewea :  



 

  

নিত্র : সোজকল্যাণ েন্ত্রণালদয়র োেেীয় সতচব জোব মোোঃ জাহােীর 

আলেদক ফুল তেদয় বরণ করদেে বাাংলাদেি জািীয় সোজকল্যাণ 

পতরষদের তেব িাহী সতচব জোব মোহাম্মে জতসে উতিে  

বাাংলাদেি জািীয় সোজকল্যাণ পতরষদের তেব িাহী সতচব জোব 

মোহাম্মে জতসে উতিে অন্ধ তিক্ষার্থীদের োদে মচক তবিরণ কদরে। 

          

 

 

 

 

1৬. evsjv‡`k RvZxq mgvRKj¨vY cwil‡` Kg©iZ Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i bvg, c`ex I †dvb b¤^i 

ক্রিঃ 

িাং 

কর্ িকিিা  িার্ ও পদবী ই-রর্ইল ও ফযাক্স রটনলবফাি/ রর্াবাইল 

িম্ব  (দাপ্তন ক) 

রর্াবাইল িম্ব  কে িকিিাদের  

েতব 

1. জিাব রর্ািঃ জনসর্ উনিি 

নিব িাহী সনিব (যুগ্মসনিব) 

ফযাক্স-০২-৫৮৩১২৮৪৫ 

bnswcbd@gmail.com 

 

222228125 ০১৭১২০১১৫৯৭ 

 

২. Rbve ভববন্দ্র নাথ বাড়ৈ 

DccwiPvjK (cÖkvmb) 

Bnbarai21@gmail.com 22222৪333 ০১৭১৬৯১১৪০৪ 
 

 

৩. জিাব ফা হািা আক্তা  

DccwiPvjK (মূল্যায়ি) 

farhanazerin@yahoo.com 

 

২২২২২০১৪০ 01732516373 

 

mailto:farhanazerin@yahoo.com


 

ক্রিঃ 

িাং 

কর্ িকিিা  িার্ ও পদবী ই-রর্ইল ও ফযাক্স রটনলবফাি/ রর্াবাইল 

িম্ব  (দাপ্তন ক) 

রর্াবাইল িম্ব  কে িকিিাদের  

েতব 

৪. জিাব রর্ািঃ রর্ানহববুল্লাহ 

সহকা ী পন িালক (প্রশাসন) 

mohib.bnswc@gmail.com 

 
222228175 01550059120 

 

৫. Rbve Awbj Kzgvi gÛj 

cÖkvmwbK Kg©KZ©v 

anilkumar@gmail.com 01550059122 01733931500 

 

৬. Rbve bRiyj Bmjvg 

wnmveiÿY Kg©KZ©v 

palashnazrul@gmail.com 
 

01550059124 ০১৫৫০০৫৯১২৪ 

 

৭. Rbve ‡gvt nviæbvi ikx` 

cÖwkÿY Kg©KZ©v (fvicÖvß) 

rharunrrashid@yahoo.com 01550059123 01630918480 

 

 ৮. জিাব মমাোঃ খায়রুল আলম 

মটার র্কপার 

khairulislam.bakergon

g@gmail.com 
০১৫৫০০৫৯১২৫ 

 
01716634232 

 

৯. জিাব মমাহাম্মদ আর্মনুল 

ইসলাম র্শকদার 

সাঁটর্লর্পকার কাম-

কর্ম্পউটার অপাবরটর 

aminbnswc@gmail.com ০১৫৫০০৫৯১২৬ 

 
০1686761917 

 

১০. জিাব মরনুকা সুলিানা মরনু  

লাইবেরী সহকারী 

sultana9171@gmail.com ----- ০1679217993 

 

 

১১. জিাব মসর্লনা আক্তার  

অর্ফস সহকারী কাম-

কর্ম্পউটার অপাবরটর 

salinaakter@gmil.com ----- 01994669660 

 



 

ক্রিঃ 

িাং 

কর্ িকিিা  িার্ ও পদবী ই-রর্ইল ও ফযাক্স রটনলবফাি/ রর্াবাইল 

িম্ব  (দাপ্তন ক) 

রর্াবাইল িম্ব  কে িকিিাদের  

েতব 

১২. জিাব মমাছাোঃ িাছর্লমা 

খাতুন ডাটা এর্ি অপাবরটর 

taslimaliza999@gmail.com ০১৫৫০০৫৯১২৭ 

 

01787714586 

 

১৩. জিাব মমাোঃ মাসুম র্বল্লাহ 

 র্হসাব সহকারী 

masumbnswc@gmail.com ০১৫৫০০৫৯১২৮ 

 
1717196507 

 

 

 


